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Άρθρο 1 :  Αντικείµενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

 

Το τεύχος της παρούσας Ε.Σ.Υ. περιλαµβάνει τη διατύπωση των συµβατικών όρων, 

σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της 

Εργολαβικής Συµβάσεως θα κατασκευαστεί το ΕΡΓΟ που περιγράφεται στο άρθρο 4 

της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 2 : Επεξήγηση όρων 

 

1.  Εργοδότης ή Κύριος του Έργου είναι ο  ∆ήµος Ξηρόµερου 

2. Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο  ∆ήµος Ξηρόµερου 

3. Προϊστάµενη Αρχή είναι  Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ξηρόµερου 

4. ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία  είναι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου 

5. ΕΡΓΟ και αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ  

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. 

6. Ανάδοχος Εργολήπτης ή Ανάδοχος είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ή η 

Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην οποία έχει ανατεθεί µε σύµβαση η 

κατασκευή του ΕΡΓΟΥ. 

 

Άρθρο 3 : Περιγραφή και Χαρακτηριστικά του Συνολικού Έργου –   Αντικείµενο του 

Έργου 

 

Το φυσικό αντικείµενο του έργου αφορά στην «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» 

Το δηµοπρατούµενο έργο αφορά στην ολοκληρωµένη κατασκευή των οικοδοµικών 

εργασιών και των  ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, για το σύνολο των 

παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας. 

 

 

Άρθρο 4 : Αντικείµενο της Εργολαβίας – Χρηµατικό Αντικείµενο της     Εργολαβίας 

 

1. Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας (ΕΡΓΟ) είναι η πλήρης αποπεράτωση 

του συνόλου των εργασιών, όπως αυτές παρουσιάζονται στην µελέτη για την: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» 
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2. Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών υποχρεούται χωρίς πρόσθετη 

αµοιβή να προβεί σε όλες τις διοικητικές πράξεις και να εκπονήσει όλα τα 

πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για αλλαγή επιβλεπόντων µηχανικών του 

έργου µε νέους δικής του απασχόλησης και έγκρισης της Υπηρεσίας. 

3. Το ΕΡΓΟ περιλαµβάνει την κατασκευή των προβλεπόµενων από τη µελέτη 

εργασιών και τις διαδικασίες εξασφάλισης όλων των αναγκαίων αδειών για την 

κατασκευή του, και την σύνδεση µε τα δίκτυα των ΟΚΩ.  

4. Ο προϋπολογισµός του δηµοπρατούµενου έργου, που αποτελεί την σύµβαση 

και περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών για την «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» µε Φ.Π.Α. 

Τα είδη των εργασιών, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές του τρόπου εκτέλεσής 

τους περιέχονται στο Τιµολόγιο Μελέτης, στην Τεχνική Περιγραφή και στα 

υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του ΕΡΓΟΥ. Το αρχικό συµβατικό χρηµατικό 

αντικείµενο της εργολαβίας θα προκύψει από την προσφορά του Μειοδότη.  

5. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µειώσει το αντικείµενο της 

Εργολαβίας σε ποσοστό του συνόλου χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται 

αποζηµίωση όπως ορίζεται στο άρθρο 168 του Ν.4412/16 

 

Άρθρο 5 : Συµβατικά Τεύχη Εργολαβίας – Σειρά ισχύος 

 

Τα οριζόµενα σαν συµβατικά τεύχη και σχέδια της εργολαβίας, µε βάση τα οποία θα 

γίνει η ανάθεση και εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, είναι τα παρακάτω και, σε περίπτωση 

ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών 

καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το εργολαβικό συµφωνητικό. 

2. Η ∆ιακήρυξη. 

3. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 

4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από 

την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα 

συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  
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10.Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα ποιότητας κατασκευής των 

έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.  

11.Το Πρόγραµµα ποιότητας και το ΣΑΥ-ΦΑΥ όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφεροµένων στην προηγούµενη 

παράγραφο, επειδή είναι από δηµοσιευµένα κείµενα: 
 

1. Τα κείµενα ΕΝ και HD των Ευρωκωδίκων 

2. Οι Προδιαγραφές των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) 

σύµφωνα µε την εγκύκλιο 26 /2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 

3. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ και I.S.O. 

 
Άρθρο 6 : Ισχύουσες διατάξεις και κανονισµοί 

 
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή 

του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 

6.1. Ο Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήµερα. 

6.2. Ο νόµος 4070/2012 (ΦΕΚ Α82/10.4.2012) 

6.3. Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 

2166/93 (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 

6.5. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις 

(εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη 

της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και 

ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Επίσης θα ισχύσουν: 

 Οι Προδιαγραφές των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε 

την εγκύκλιο 26 /2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 

Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων  

• Ο Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 

• Ο Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός οικοδοµικών έργων. 

• Ο Ελληνικός Κανονισµός φορτίσεων δοµικών έργων. 
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• Οι αποφάσεις και εγκύκλιοι που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε 

εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστηµάτων 

προέντασης κ.λπ. 

• Οι Ευρωκώδικες 3, 4, 5 και 6. 

• Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός. 

• Ο Κανονισµός θερµοµόνωσης κτιρίων. 

• Οι Κανονισµοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

• Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 

• Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 

• Ο Κανονισµός µελέτης, κατασκευής ελέγχου και συντηρήσεως 

επικοινωνιακών δικτύων οικοδοµών. 

• Οι Κανονισµοί διαθέσεως λυµάτων, ακαθάρτων κ.λπ. 

• Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στα Συµβατικά τεύχη. 

• Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ∆Ε. 

• Τα Πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ. 

• Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. Αρχαιολογικής Υπηρεσίας) 

• Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η., της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ο.Τ.Ε. και γενικά 

των Ο.Κ.Ω. 

• Οι ισχύοντες κανονισµοί, οδηγίες και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

άλλοι κανονισµοί χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσες περιπτώσεις 

δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισµούς. 

• Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των παραπάνω διατάξεων αποφασίζει 

ο Εργοδότης για την διάταξη που ισχύει. 

6.6  Ο Νόµος 3886/2010 «Περί ∆ικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων». 

6.7  Τις αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/611/01-ΦΕΚ1013Β/02-08-01 και ∆ΙΠΑ∆/501/03-ΦΕΚ928Β/04-

07-03 

6.8  Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β`/24.8.2010) Μέτρα, όροι και 

προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

6.9  N. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α 25.11.2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, 

ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. 

 

Άρθρο 7 : ∆ιοίκηση του ΕΡΓΟΥ – Επίβλεψη 

 

1. Η ∆ιοίκηση, η Επίβλεψη, η Παρακολούθηση και ο Έλεγχος του ΕΡΓΟΥ ασκούνται 

από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις Ν. 4412/16 
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία καθώς και 

τα διάφορα όργανα αυτών, στην άσκηση και την εκπλήρωση των καθηκόντων 

τους. 

 

3. Η άσκηση της ∆ιοίκησης, Επίβλεψης Παρακολούθησης και Ελέγχου του ΕΡΓΟΥ 

από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ως προς την εκτέλεση της σύµβασης δεν µειώνει 

σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις και τη σύµβαση. 

 
Άρθρο 8 : Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής ΕΡΓΟΥ 

 
1.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από την 

υπογραφή της Σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει προς έγκριση 

Χρονοδιάγραµµα/ Πρόγραµµα κατασκευής του ΕΡΓΟΥ, προσαρµοσµένο στην 

χρονική περίοδο έναρξης του ΕΡΓΟΥ, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις της Τεχνικής Περιγραφής και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Η Υπηρεσία εγκρίνει το Χρονοδιάγραµµα/ Πρόγραµµα κατασκευής του Έργου 

µέσα σε δέκα (10) ηµέρες.  Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του 

υποβληθέντος χρονοδιαγράµµατος, αυτό θα πρέπει να ανασυνταχθεί για να 

περιλάβει τις παρατηρήσεις και να επανυποβληθεί για έγκριση  εντός 5 ηµερών 

από την κοινοποίηση των παρατηρήσεων. 

 

Το Χρονοδιάγραµµα/ Πρόγραµµα κατασκευής του Έργου θα είναι 

προσαρµοσµένο στις προθεσµίες που ορίζει το άρθρο 9 της παρούσης και θα 

περιλαµβάνει λεπτοµερειακή δικτυωτή ανάλυση για όλες τις εργασίες ή οµάδες 

εργασιών του ΕΡΓΟΥ, τις προµήθειες υλικών και θα συνοδεύεται από σχετική 

αιτιολογική έκθεση, µε απαραίτητες αναφορές στο ειδικευµένο προσωπικό και 

τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 

στα πλαίσια των ορισµένων επιµέρους προθεσµιών και της συνολικής. 

 

Η ανάπτυξη του προγράµµατος γίνεται σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής υπό την 

έννοια του Άρθρου 8 των "προδιαγραφών µελέτης και εφαρµογής χρονικού 

προγραµµατισµού και διοίκησης Έργου" (∆17/01/117/ΦΝ 332 ΦΕΚ 

862Β/16.11.89). 

 

Το πρόγραµµα κατασκευής του Έργου θα περιλαµβάνει, κατ' ελάχιστο, 

υποπρογράµµατα για τις ακόλουθες διακεκριµένες δραστηριότητες: 

(1) Προεργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου και προετοιµασία των χώρων. 
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(2) Αποτυπώσεις, έρευνες, µελέτες, εγκρίσεις και άδειες. 

(3) Εργασίες κατασκευής οικοδοµικών εργασιών, δικτύων και φυτοτεχνικών 

εργασιών. 

(4) Έλεγχοι και δοκιµές πάσης φύσεως. 

(5) ∆οκιµαστική λειτουργία και συντήρηση. 

Τα παραπάνω υποπρογράµµατα δυνατόν να περιλαµβάνουν δραστηριότητες 

ή/και άλλα υποπρογράµµατα. 

  Ειδικότερα, σχετικά µε τον προγραµµατισµό του Έργου: 

(1) Το χρονοδιάγραµµα θα συνταχθεί σε κατάλληλο πρόγραµµα Η/Υ στο οποίο 

µε την µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (CPM), θα εµφανίζεται η συνολική 

διάρκεια του έργου, η κρίσιµη διαδροµή και οι δραστηριότητες "σταθµοί" 

(milestones) που θα καθορίζουν και τις τµηµατικές προθεσµίες του έργου. 

(2) Το χρονοδιάγραµµα θα αναφέρεται σε δραστηριότητες και για κάθε µία από 

αυτές θα αναφέρονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: Περιγραφή, 

εκτιµώµενη διάρκεια, νωρίτερη και αργότερη ηµεροµηνία έναρξης και 

περαίωσης, ολικό χρονικό περιθώριο, εκτιµώµενες ποσότητες των άρθρων 

του τιµολογίου του Έργου για την οικονοµική αποτίµηση της 

δραστηριότητας. 

(3) Για το χρονοδιάγραµµα η µικρότερη χρονική µονάδα είναι η ηµέρα και 

µεγαλύτερη ο µήνας. Ο υπολογισµός του γίνεται µε ηµεροµηνία έναρξης 

εκείνη της υπογραφής της Σύµβασης και µε υποχρέωση τήρησης της 

συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών. 

(4) Για κάθε διακεκριµένο/αυτοτελές τµήµα του Έργου θα υπάρχει ξεχωριστό 

αναλυτικό χρονοδιάγραµµα µε πλήρη ανάλυση των δραστηριοτήτων ανά 

µήνα. 

(5) Εκτός του χρονοδιαγράµµατος, σε συµφωνία όµως µε αυτό, θα συνταχθεί 

πρόγραµµα κατασκευής, ανά εργασία και εβδοµάδα, για το σύνολο των 

δραστηριοτήτων και για τις οποίες θα αναφέρονται τουλάχιστον οι 

ακόλουθες πληροφορίες: Περιγραφή, εκτιµώµενη διάρκεια, ενωρίτερη και 

αργότερη ηµεροµηνία έναρξης και περαίωσης, ολικό χρονικό περιθώριο, 

εκτιµώµενες εργατοώρες, ποσότητα σε κατάλληλα µονάδα µέτρησης (κατά 

προτίµηση των εγκεκριµένων τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε) και ποσοστό επί της 

συνολικής οµοειδούς εργασίας. 

 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην λογική του δικτύου, 

στην αλληλουχία των δραστηριοτήτων, στον ρεαλισµό στους χρόνους και στους 

διαθέσιµους πόρους. 
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Ο Προγραµµατισµός των διαφόρων εργασιών πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να 

µειώνονται οι πιθανότητες ζηµιάς από πληµµύρες - βροχές - θεοµηνίες κλπ. 

 

Παράλληλα µε το χρονοδιάγραµµα θα υποβληθεί και διάγραµµα 

απορροφήσεως των πιστώσεων για το έργο σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό 

για την εξέλιξη των εργασιών το οποίο θα είναι αθροιστικό (cumulative) µε το της 

προηγουµένης και εποµένης περιόδου απορρόφησης (καµπύλη τύπου S). 

 

Για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται, µαζί  µε το 

χρονοδιάγραµµα κατασκευής, να υποβάλουν στην Υπηρεσία  πίνακα   

παραγγελιών  µηχ/των - συσκευών – εξαρτηµάτων - υλικών µε ηµεροµηνία 

παραγγελίας και άφιξης στο εργοτάξιο. 

 

Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά ξεχωριστές δραστηριότητες 

παραγγελιών µε τους συγκεκριµένους χρόνους παραγγελίας και άφιξης των 

µηχανηµάτων-εξαρτηµάτων-υλικών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε τον παραπάνω 

πίνακα. 

 

Προκειµένου να τηρηθούν οι οριζόµενες προθεσµίες, ο ανάδοχος θα λάβει 

υπόψη του και θα προβλέψει τη δυνατότητα εργασίας σε  δεύτερη ή τρίτη βάρδια 

µε ή χωρίς υπερωρίες καθώς και τη δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες αργίας και 

εορτών. Οποιαδήποτε  επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία και 

τις κάθε είδους άδειες θα βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καµιά απαίτηση 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις στο 

χρονοδιάγραµµα σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο. Το τελικά διαµορφωµένο, µετά 

τα παραπάνω, χρονοδιάγραµµα, αφού εγκριθεί, θα αποτελέσει συµβατικό 

στοιχείο της Εργολαβίας.  

 

2.  Η ενηµέρωση και αναµόρφωση του χρονοδιαγράµµατος CPM µε σταθερές τις 

ηµεροµηνίες  τµηµατικής και  ολικής παράδοσης  θα γίνεται από τον ανάδοχο 

κάθε  τρεις µήνες. 

Τα παραπάνω αναλυτικά χρονοδιαγράµµατα µετά την έγκριση από την 

Υπηρεσία γίνονται υποχρεωτικά για τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να τα 

εφαρµόσει. 
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Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση σε κάθε µεταβολή των προθεσµιών ή 

του αντικειµένου του ΕΡΓΟΥ να αναπροσαρµόσει το χρονοδιάγραµµα σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.4412/16.  

 

3. Επίσης στο τέλος κάθε µήνα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία 

ενηµερωµένο χρονοδιάγραµµα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή συνοδευόµενο 

από µηνιαία έκθεση προόδου, στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των 

εργασιών,  η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο Πρόγραµµα κατασκευής των 

έργων και θα γίνεται σύγκριση-αξιολόγηση του εγκεκριµένου 

χρονοδιαγράµµατος σε σχέση µε την πραγµατική εξέλιξη των δραστηριοτήτων-

εργασιών. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των προκυπτουσών 

διαφοροποιήσεων καθώς και τα µέτρα που προτείνονται να ληφθούν για την 

κάλυψη των τυχόν καθυστερήσεων. 

 

Άρθρο 9 :  Προθεσµίες 

 

1.  Ο Ανάδοχος οφείλει να περαιώσει το σύνολο των εργασιών του ΕΡΓΟΥ µέσα σε 

έξι (6) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης και να τηρήσει τις επιµέρους 

προθεσµίες του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του ΕΡΓΟΥ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 

 

2.  Για τυχόν παράταση θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 

4412/16 

 

Άρθρο 10 : Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) 

 

∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής πριµ. 

 

Άρθρο 11 : Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες – Κανονισµός τιµών Μονάδος 

νέων εργασιών 

 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου 

να αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση συµπληρωµατικών, νέων εργασιών 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

2. Η εκτέλεση των νέων εργασιών θα γίνει µε συµβατικές τιµές ή µε τιµές νέων 

εργασιών που θα κανονιστούν (σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισµού Τιµών 

Μονάδος Νέων Εργασιών).  
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3. Για την σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών 

ισχύουν οι παρακάτω εγκεκριµένες Αναλύσεις Τιµών και τα αντίστοιχα 

Περιγραφικά Τιµολόγια ανάλογα µε τη φύση των εργασιών : 

•     Το εγκεκριµένο Ενιαίο Τιµολόγιο εργασιών της κατηγορίας Οικοδοµικών 

Έργων όπως αυτό ισχύει σήµερα 

• Ανάλυση Τιµών Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων όπως αυτό ισχύει σήµερα 

• Ενιαίο Τιµολόγιο εργασιών Υδραυλικών Έργων όπως αυτό ισχύει σήµερα 

• Ενιαίο Τιµολόγιο εργασιών Οδοποιίας, όπως αυτό ισχύει σήµερα  

• Ενιαίο Τιµολόγιο εργασιών Πρασίνου, όπως αυτό ισχύει σήµερα  

 

4. Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών, θα 

ισχύσουν οι κείµενες διατάξεις.  

 

Άρθρο 12 : ∆ιακοπή εργασιών - ∆ιάλυση της σύµβασης - Συνέπειες 

 

1. Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα οποτεδήποτε να διακόψει τις εργασίες του ΕΡΓΟΥ και 

να διαλύσει τη σύµβαση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 161 του Ν. 4412/16, οι 

οριζόµενες στα παραπάνω άρθρα συνέπειες και καταβάλλεται αποζηµίωση 

στον Ανάδοχο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 162 του Ν. 4412/16 

 

2. Ματαίωση της διάλυσης της σύµβασης είναι δυνατή κατά τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 162 του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 13 : Σύµβαση κατασκευής του ΕΡΓΟΥ - Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης   

1.     Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 

άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016. 

2. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

4. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση 

το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 

ΦΠΑ. 
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5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις στις εκάστοτε 

εκδιδόµενες εντολές πληρωµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν.4412/16 

 

Άρθρο 14 : Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου 

 

1.  Για το παρόν ΕΡΓΟ έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας 

σύµφωνα µε την οποία η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε 

µέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας, ορίζεται 

σε 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών 

ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από τη Σύµβαση αρχικής συνολικής 

προθεσµίας. Για τις επόµενες µέρες, µέχρις ακόµα 15% της συνολικής 

προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε µέρα ορίζεται σε 20% της µέσης 

ηµερήσιας αξίας του Έργου. Το όριο της παραπάνω ρήτρας ορίζεται σε 6% του 

ποσού της Σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/16 

Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών, η "µέση ηµερήσια αξία" του Έργου 

προκύπτει δια διαιρέσεως του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης µαζί 

µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την 

αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. µε τον αριθµό ηµερών της συνολικής προθεσµίας. 

 

2.  Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 

147 του Ν.4412/16  

 

Άρθρο 15 : Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί, εκτός των υποχρεώσεων που αναφέρονται ρητά 

στην παρούσα Ε.Σ.Υ. και στη σύµβαση που υπογράφει, τις γενικές υποχρεώσεις 

που διεξοδικά αναφέρονται στις διατάξεις του Ν.4412/16 

 

2. Ενδεικτικά ο Ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

I. Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών υποχρεούται χωρίς πρόσθετη 

αµοιβή να προβεί σε όλες τις διοικητικές πράξεις και να εκπονήσει όλα τα 

πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για αλλαγή επιβλεπόντων µηχανικών 

του έργου µε νέους δικής του απασχόλησης και έγκρισης της Υπηρεσίας.  

II.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αµοιβή να προβεί σε όλες τις 

διοικητικές πράξεις και να εκπονήσει όλα τα πρόσθετα στοιχεία που τυχόν 

απαιτηθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες σύµφωνα µε την εκάστοτε 

ισχύουσα νοµοθεσία ώστε να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούµενες άδειες 
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για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και την σύνδεση µε τα 

δίκτυα των Ο.Κ.Ω.  

III. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες στο ΕΡΓΟ καθ’ 

όλους τους κανόνες της τέχνης και συµφώνως προς τις διατάξεις της 

παρούσας, τα γενικά και τα λεπτοµερειακά σχέδια της Μελέτης. 

Οπωσδήποτε όµως ο Ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής 

εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ. 

IV. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την 

εφαρµογή της µελέτης όσο και για την ποιότητα και αντοχή του ΕΡΓΟΥ 

µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί 

από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη 

του. 

V. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και 

χρησιµοποίηση των απαραιτήτων υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση 

της Υπηρεσίας χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από τις κατά Νόµο ευθύνες 

του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης 

και τα λοιπά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη. 

VI. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα 

υλικά, εργατικά και µηχανήµατα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του 

ΕΡΓΟΥ καθώς και για τη µεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του 

δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

VII. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει το ΕΡΓΟ σύµφωνα µε τα γενικά και 

λεπτοµερειακά σχέδια της Μελέτης και µε τυχόν συµπληρωµατικά κατά το 

στάδιο της κατασκευής. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για 

τυχόν τροποποιήσεις της Μελέτης που θα προτείνει και που θα γίνουν 

τελικά δεκτές από την Υπηρεσία δεν δικαιούται καµία ιδιαίτερη αµοιβή 

µελέτης έστω και εάν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονοµικό 

όφελος για τον Εργοδότη. 

VIII. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την πορεία του Έργου, να δώσει τεχνικές 

επιλύσεις και υπολογισµούς υποστυλώσεων και αντιστηρίξεων όπου 

απαιτηθούν. Στις γενικότερες υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνονται 

και οι απαιτούµενες ενέργειες και δαπάνες για την έκδοση των πάσης 

φύσεως αδειών και εγκρίσεων, είτε αυτές αφορούν  την λειτουργία του 

Εργοταξίου (π.χ. άδειες νυχτερινής υπερωριακής ή κατά τις αργίες εργασία) 

εκτός αυτών που δεν αποτελούν υποχρέωση του, κατά ρητή πρόβλεψη 

των Συµβατικών Τευχών. Άδειες σχετικές µε την περίφραξη, κατάληψη 
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πεζοδροµίου και αντίστοιχα τέλη, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και 

εκδίδονται µε αποκλειστικά δική του δαπάνη, φροντίδα και ευθύνη. 

IX. Οποιαδήποτε ζηµιά που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία κατά τη 

διάρκεια του ΕΡΓΟΥ, πλην της ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο 

οποίος είναι υποχρεωµένος και να την αποκαταστήσει. 

X. Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές από προσωπικό και εν γένει 

προστιθέµενους του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων 

που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού ή των 

προστιθέµενων του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον 

Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ όλα 

τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τα Π.∆. 447/75 

(ΦΕΚ 142/17.7.75) Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26.8.80) και 1073/81 (ΦΕΚ 260 

Α/16.9.81) και όποια άλλα διατάγµατα έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς και 

κάθε άλλο µέτρο, που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισµούς πρόληψης 

ατυχηµάτων. 

XI. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση κάποιων 

εργασιών του ΕΡΓΟΥ, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές, έστω και εάν οι υπεργολάβοι αυτοί 

έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

XII. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσεις όλες τις απαραίτητες συνθήκες 

για το έργο έτσι ώστε να µην επηράζεται η οµαλή λειτουργία του σχολείου 

κατά το σχολικό ωράριο. 

Επίσης υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα µέτρα ασφαλείας και οι εργασίες 

να θέτουν σε κίνδυνο τους χρήστες του κτιρίου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε έξοδά του να κατασκευάσει και να αναρτήσει πινακίδα 

του έργου σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 16 : Εκχώρηση του ΕΡΓΟΥ ή της Εργολαβικής Σύµβασης 

 
1. Απαγορεύεται επίσης στον Ανάδοχο χωρίς έγγραφη έγκριση του Εργοδότη η 

προεξόφληση, εκχώρηση, ενεχυρίαση του Εργολαβικού ανταλλάγµατος σε 

οποιονδήποτε τρίτο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 17 : Γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. Εργολαβικά  ποσοστά - Επιβαρύνσεις 

 
1.  Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα παρακάτω ποσοστά Γενικών Εξόδων, και 

Εργολαβικού Οφέλους:  
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α) ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε 

βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και των τυχόν Π.Κ.Τ.Μ.Μ.Ε.  

β) ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγµατικής δαπάνης για υλικά και 

ηµεροµίσθια εργατοτεχνιτών του εργολάβου κ.λπ., που αναλίσκονται για 

εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, µειωµένο κατά την µέση τεκµαρτή 

έκπτωση του αναδόχου. 

 

2.  ∆εν περιλαµβάνεται στο ποσοστό Γ.Ε και Ο.Ε και στις τιµές µονάδας του 

Τιµολογίου ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, ύψους 24%, ο οποίος καταβάλλεται 

πρόσθετα στον Ανάδοχο, µε την πληρωµή της κάθε πιστοποίησης.  

 

4.  Οι προβλεπόµενες επιβαρύνσεις στους εκδιδόµενους λογαριασµούς για 

εργασίες επί τη βάσει τιµών µονάδας, µαζί µε το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. και για 

δαπάνες απολογιστικών εργασιών είναι  

α) Φόρος, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, η καταβολή του οποίου αποδεικνύεται 

µε το Γραµµάτιο πληρωµής 

β) Λοιπές εισφορές σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία  

 

5.  Σε κάθε λογαριασµό πληρωµής του Αναδόχου επιβάλλεται κράτηση 6 0/00 επί του 

ποσού χωρίς το Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 2166/93, η οποία 

κατατίθεται στα υποκαταστήµατα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στο 

λογαριασµό 0401546107/30 και αποδεικνύεται από σχετικό δελτίο καταθέσεων 

της Ε.Τ.Ε.  

 

6.  Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 

νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η 

υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση τυχόν αυξοµειώσεις κρατήσεων υπέρ 

του ∆ηµοσίου που επιβαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν 

τον Ανάδοχο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο 

εργολαβικό αντάλλαγµα όπως ισχύει σήµερα.   

 

7.  Οι κατά την σύνταξη των τιµών µονάδας βασικές τιµές υλικών περιλαµβάνουν 

τις κάθε είδους επιβαρύνσεις αυτών (πλην Φ.Π.Α), δηλ. φόρους, τέλη, δασµούς, 

φόρο κύκλου εργασιών, ειδικούς φόρους κ.λπ. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις 

νέες τιµές µονάδας που είναι δυνατόν να κανονιστούν. 
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Τα δύο παραπάνω εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν 

παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

 

Άρθρο 18 : Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωµών 

 

Οι πιστοποιήσεις, λογαριασµοί και πληρωµές προς τον Ανάδοχο συντάσσονται και 

ενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 
Άρθρο 19 : Προκαταβολή 

 

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης στον Ανάδοχο Προκαταβολής µέχρι 15% του 

συµβατικού ποσού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν4412/16.  

 

Άρθρο 20 : Αναθεώρηση τιµών 

 

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 21 :Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας 

 

Αν η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ αναληφθεί από Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

κατά την κατάρτιση και υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται από τα µέλη της 

Κοινοπραξίας συµβολαιογραφική πράξη µε την οποία αναλαµβάνουν αλληλέγγυα και 

µε ολόκληρη ευθύνη απέναντι στον Κύριο του ΕΡΓΟΥ και διορίζουν τον κοινό 

εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του προς τον Κύριο του ΕΡΓΟΥ και τις διάφορες 

Υπηρεσίες. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε την ανάληψη και την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ή την 

αντικατάσταση µέλους της Κοινοπραξίας ισχύουν τα ειδικώς οριζόµενα στον Ν. 

4412/16. 

 

Άρθρο 22 : Ηµερολόγιο ΕΡΓΟΥ - Λοιπές υποχρεώσεις 

  

1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο ΕΡΓΟΥ σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στον Ν. 4412/16.  

 

2.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει το σχετικό για το ΕΡΓΟ Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), όπως και να συµπληρώνει και να ενηµερώνει 

ανελλιπώς τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) του ΕΡΓΟΥ, σε συνεργασία 

µε την Επίβλεψη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Π.∆. 305/96 και τις 
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σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. Ο Φ.Α.Υ. θα αποτελεί απαραίτητο 

στοιχείο για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του ΕΡΓΟΥ από την αρµόδια 

Επιτροπή.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας σύµφωνα µε 

το Π.∆. 305/96. το Ν. 1396/83 και το σχετικό υπόδειγµα της Υπηρεσίας. 

 

3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει για έγκριση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το 

Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου σε δύο (2) αντίτυπα, που θα συντάξει 

σύµφωνα  µε τις απαιτήσεις του αντιστοίχου προτύπου ISO, τις απαιτήσεις των 

συµβατικών τευχών και το σχετικό υπόδειγµα που χορηγείται από τη ∆ΕΕΜΠΚ, 

µέσα σε προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. 

Το Π.Π.Ε. θα πρέπει να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του ΕΡΓΟΥ και να είναι 

συµβατό µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του ΕΡΓΟΥ. Θα πρέπει να 

περιλαµβάνει όλους του ελέγχους ποιότητας υλικών και εργασιών, το 

εκπαιδευµένο προσωπικό, τους ελέγχους και δοκιµές κτλ. που απαιτούνται ως 

εξής: 

• Ανάλυση του ΕΡΓΟΥ σε φάσεις κατασκευής και δραστηριότητες, σε 

συµφωνία µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 

• Αντιµετώπιση κινδύνων (καθυστερηµένη υλοποίηση , καθυστερηµένη ροή 

χρηµατοδότησης). Όσον αφορά την αντιµετώπιση κινδύνων ο 

συντελεστής επικινδυνότητας για κάθε ένα απ’ αυτούς θα ορίζεται στο υπό 

έγκριση πρόγραµµα ποιότητος έργου. 

• Κάλυψη όλων των απαιτήσεων των συµβατικών τευχών και περιγραφή του 

τρόπου µε τον οποίο θα υλοποιηθούν (µέθοδοι κατασκευής και µέθοδοι 

ελέγχου ποιότητας για όλες τις φάσεις και δραστηριότητες) 

• Έλεγχοι και δοκιµές ποιότητας 

• Οργανόγραµµα ΕΡΓΟΥ και σαφής περιγραφή των αρµοδιοτήτων του 

βασικού προσωπικού 

• Κατάλογο των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που θα 

εφαρµοστούν στο ΕΡΓΟ 

• Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

• Πρόταση για το περιβαλλοντικό πρόγραµµα του ΕΡΓΟΥ 

• Πρόταση για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που µπορεί να 

προκύψουν κατά την κατασκευή του ΕΡΓΟΥ 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός 10 εργασίµων ηµερών οφείλει να ελέγξει το 

υποβαλλόµενο Π.Π.Ε. Εφόσον δεν το εγκρίνει το επιστρέφει στον Ανάδοχο µε τις 

παρατηρήσεις της, ο οποίος οφείλει να το διορθώσει βάσει αυτών και να το 
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επανυποβάλει για έγκριση εντός δέκα (10) ηµερών το αργότερο. Ένα εγκεκριµένο 

αντίτυπο του Π.Π.Ε. επιστρέφεται στον Ανάδοχο. 

Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε. που θα απαιτηθεί να γίνει κατά 

τη διάρκεια των εργασιών από τις ανάγκες του ΕΡΓΟΥ, θα υποβάλλεται για 

έγκριση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

 

Άρθρο 23 : Ειδικές ευθύνες Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος έχει λάβει υπόψη του κατά την υποβολή της προσφοράς του ότι δεν 

έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί για οποιαδήποτε καθυστέρηση και διαταραχή του 

δικού του χρονοδιαγράµµατος, την παράλληλη ύπαρξη στο ΕΡΓΟ άλλων 

εργολαβιών και την εντεύθεν παρεµβολή οποιωνδήποτε εµποδίων στην 

ιεράρχηση και την εµπρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών της δικής του 

εργολαβίας. 

 Και τούτο γιατί αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει την οποιαδήποτε από τις 

αιτίες αυτές απώλεια χρόνου ή ανώµαλη εξέλιξη της εργολαβίας του µε 

πρόσθετα µέτρα (αύξηση προσωπικού, υπερωριακές εργασίες κ.λπ.) χωρίς 

οποιαδήποτε αξίωση όχι µόνο για οποιαδήποτε αποζηµίωση αλλά και για 

οποιαδήποτε παράταση των προθεσµιών του δικού του χρονοδιαγράµµατος. 

 

2. Ο Ανάδοχος έχει σωρευτικά προς τις υποχρεώσεις της προηγούµενης 

παραγράφου, την ουσιώδη ειδική υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση 

εργασιών από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που 

χρησιµοποιούνται από τον Εργοδότη σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην 

σύµβαση του. 

 Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί 

(ικριώµατα κ.λπ.), ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να 

µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από τον 

Εργοδότη, ή άλλους αναδόχους. 

 Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους 

εργολάβους των εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, που θα 

εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του ΕΡΓΟΥ. 

 

Άρθρο 24 : Μητρώο Έργου – Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης -   Λήψη 

φωτογραφιών 

 

1. ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΟΥ 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο σε τριάντα µέρες από την 

ολοκλήρωση των εργασιών του ΕΡΓΟΥ, να συντάξει µε δαπάνες του και να 

παραδώσει στην Υπηρεσία, σε έντυπη (τρία (3) αντίγραφα) και ηλεκτρονική 

µορφή (CD) το Μητρώο του Έργου το οποίο θα περιλαµβάνει :  

Α. ΣΧΕ∆ΙΑ 

(1) Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 της τελικής διάταξης του 

ΕΡΓΟΥ µε υψοµετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις.  

(2) Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια, αρχιτεκτονικά, σε κλίµακα 1:100 ή 1:200, 

στα οποία θα φαίνονται λεπτοµερώς όλες οι εκτελεσθείσες εργασίες 

µε όλες τις απαραίτητες διαστάσεις.  

(3) Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, όπως ακριβώς αυτές 

εκτελέσθηκαν, που θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα 

διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων, καθώς και σχέδια 

κάτοψης, όπου θα σηµειώνεται η θέση, το µέγεθος και η 

συνδεσµολογία των συσκευών, των µηχανηµάτων, κ.λπ.  

(4) Σχέδια κατασκευαστικών λεπτοµερειών σε δόκιµες κλίµακες 

 

Β. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Στο τεύχος τη Τεχνικής Έκθεσης θα αναφέρεται η πορεία εκτέλεσης του 

Έργου, τα προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του, καθώς ο 

τρόπος αντιµετώπισής τους  και γενικότερα ότι έχει σχέση µε το ιστορικό 

της εκτέλεσης του Έργου. 

 

Στους τίτλους των σχεδίων και του τεύχους θα υπάρχει η ένδειξη «ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ»  

 

2.    Ο Ανάδοχος θα παραδώσει λεπτοµερή και πλήρη εγχειρίδια Επιθεώρησης και 

Συντήρησης του Έργου. Τα εγχειρίδια αυτά θα περιλαµβάνουν ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τα παρακάτω: 

(1) Οδηγίες συντήρησης αναφερόµενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, 

εξοπλισµό κ.λπ., για κάθε στοιχείο της κατασκευής. 

(2) Τεύχος οδηγιών για τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο 

µέλλον. 

(3) Τεύχος οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων 

εγκαταστάσεων. 

  

 Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγ-

καταστάσεων, τονίζεται ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται 
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πλήρης πίνακας των περιλαµβανοµένων σ' αυτά µηχανηµάτων µε όλα τα 

χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής, τύπος, 

µοντέλο, µέγεθος, αριθµός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόµενα 

ανταλλακτικά κ.λπ.) και θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και 

συντήρησης των κατασκευαστών. 

 

3. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου και των Εγχειριδίων Επιθεώρησης 

και συντήρησης των Έργων συνεπάγεται τη µη υπογραφή της τελικής 

επιµέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωση τους από την 

Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό των Ανάδοχων. 

 

4. Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται στην λήψη και υποβολή στην Υπηρεσία πριν 

την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης, µε µέριµνα και δαπάνη του, των 

παρακάτω:  

(1) Σειράς φωτογραφιών σε CD που θα καλύπτουν από όλα τα στάδια 

εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιµών, µε 

επεξηγηµατικούς υπότιτλους και αρίθµηση,  

(2) DVD, που θα παρουσιάζεται η πορεία των εργασιών, η διαδικασία 

παραγωγής υλικών και η εκτέλεση δοκιµών, από την αρχή έως το πέρας του 

ΕΡΓΟΥ (διάρκειας τουλάχιστον 60 λεπτών). 

 
Τα παραπάνω θα παραδοθούν τµηµατικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. 

Η µη παράδοση των φωτογραφιών, DVD  θα έχει σαν αποτέλεσµα την 

καθυστέρηση έκδοσης της Βεβαίωσης Περαίωση των Εργασιών. 

 
5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει 

και να υποβάλει για έλεγχο λεπτοµερή διαγράµµατα των κατασκευών, σε κάτοψη 

και σχηµατική τοµή -όπως αυτές εκτελούνται- επί των οποίων θα σηµειώνονται οι 

διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουµένων τµηµάτων, είτε είναι εµφανή, 

είτε είναι αφανή.  
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Άρθρο 25 : Ασφαλίσεις 

 

1.  Γενικοί όροι Ασφάλισης 

Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν θα πρέπει να τηρούνται οι 

ακόλουθοι γενικοί όροι:  

1.  Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων ο Ανάδοχος πρέπει να 

συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών 

∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κ.λπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή.  

 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών 

Οδηγιών.  

2.  Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κ.λπ. των 

Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και 

ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις  απαλλαγές κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση 

στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας.  

3.  Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόµενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια 

Συµβόλαια, εξαιρέσεις εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κ.λπ. Ο Ανάδοχος 

παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα 

ή και πράγµατα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων.  

4.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνοµολογήσει κριθούν  

 ως µη ικανοποιητικές από τη Υπηρεσία, η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο 

όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να 

παρακρατήσει (εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των 

ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόµενες σε αυτόν πληρωµές, είτε µε κατάπτωση 

ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου.  

Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία για να 

αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα 

στους ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα 

αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω.  

Η Υπηρεσία επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της να παρακρατεί από 

οφειλόµενες πληρωµές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να 

εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν 

υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.  
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5.  Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία µε την οποία ο Ανάδοχος 

συνοµολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί 

(µερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά κ.λπ., για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κλπ., σύµφωνα µε τους 

όρους της Σύµβασης, και η Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από 

οποιοδήποτε λογαριασµό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, 

που κατά την κρίση της απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµιάς ή 

βλάβης.  

6. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του 

αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί 

έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης 

αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

7. Συµφωνείται ρητά ότι για το παρόν έργο ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να 

ζητήσει Αποζηµίωση από τον ΚτΕ για ανωτέρα βία.  

 

2.  Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων  

Στα ασφαλιστήρια Συµβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος µε τις Ασφαλιστικές 

Εταιρείες θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι:  

1.  Θα πρέπει να αναφέρονται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 

περιλαµβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη ΕΡΓΟ, καθώς 

επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Προµηθευτές του Αναδόχου.  

2.   Η Υπηρεσία θα είναι συνασφαλιζόµενη.  

3.  Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν 

χωρίς τη γραπτή, µε, συστηµένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ηµέρες, σχετική 

ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς 

την Υπηρεσία. 

4.  Ο ανάδοχος, προκειµένου να εξασφαλιστεί η Υπηρεσία για τις απαιτήσεις της απ' 

αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που έχει καταβάλει (µε εξαίρεση τις προκαταβολές 

έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η 

Υπηρεσία), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 

συµπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου 

Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το ΕΡΓΟ, τον εξής Ειδικό Όρο .  

Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής ή Βλάβης του ΕΡΓΟΥ :  

α)  Προκειµένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική 

µε τη ζηµιά κ.λπ. αποζηµίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την 

έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.  
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β)  Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω 

συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρείας 

για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία αυτόµατα και 

χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση 

από τον Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τώρα και 

υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία µετά από 

αίτησή της.  

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατά κανένα τρόπο 

δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 

συναφθείσα µε την Υπηρεσία Σύµβαση.  

 

3.  Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων   

Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:  

 

3.1.  Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

3.1.1.  Ειδικοί όροι  

Η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) προσκοµίζεται στην Υπηρεσία µε την 

υπογραφή της σύµβασης. 

 

3.1.2. Αντικείµενα ασφάλισης  

α)  Η συνολική αξία του υπό κατασκευή ΕΡΓΟΥ (Εξοπλισµός, υλικά, εργασίες, κ.λπ.) 

συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµάτων της Σύµβασης, 

αναθεωρήσεων των ή και αναπροσαρµογών (θετικών ή αρνητικών) του αρχικού 

Συµβατικού Τιµήµατος.  

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, 

ζηµιάς ή καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία περιλαµβανοµένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, 

τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης από λανθασµένη µελέτη (FAULΤΥ DESIGN), 

λανθασµένη κατασκευή (MANUFACTURER'S RISK), ελαττωµατικά υλικά, 

λανθασµένη εργασία, κ.λπ., εφόσον ζητηθεί η κάλυψη των κινδύνων αυτών από 

την Υπηρεσία, µε εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται, και δεν 

καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (π.χ 

πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση 

από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λπ.).  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα την αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου σύµφωνα µε 
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την πραγµατική αξία του ΕΡΓΟΥ και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος 

της υποασφάλισης.  

β)  Οι µόνιµες, µη νόµιµες ή και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου καθώς επίσης και ο εν γένει εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί για 

την κατασκευή του ΕΡΓΟΥ. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι 

οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς κ.λπ. που οφείλονται ή προκαλούνται από 

ανωτέρα βία ή και τυχαία περιστατικά.  

γ)  Τα κάθε είδους υλικά που τυχόν χορηγηθούν από την Υπηρεσία για να 

ενσωµατωθούν στο ΕΡΓΟ.  

δ)  Ασφάλιση κυρίου µηχανικού εξοπλισµού «Κατά παντός Κινδύνου» 

 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «Κατά Παντός Κινδύνου» θα καλύπτεται και ο 

Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης Βαρέως Τύπου) Μηχανικός Εξοπλισµός, 

οπ οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου.  

 Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά 

και την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική 

κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια 

αντιστοίχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναµικότητας.  

 Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας 

ή ζηµιάς (εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή και 

ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλεται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, 

Ανθρώπινο λάθος ή και τυχαία περιστατικά.  

 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον 

ΚτΕ αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κ.λπ. ακόµη και 

για την περίπτωση ανωτέρας βίας.  

 Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται 

και µε ανεξάρτητο ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να 

διατηρεί σε ισχύ για µέρος ή το σύνολο του µηχανικού εξοπλισµού του και θα 

ασφαλίζονται µόνο για το έργο αυτό. 

 Οι όροι ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει 

να µην είναι κατώτεροι από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

ε)  Ασφάλιση µεταφορών  

 Αντικείµενο του εν λόγω ασφαλιστηρίου συµβολαίου θα είναι η κάλυψη των 

µεταφερόµενων υλικών, µηχανηµάτων και εξοπλισµού, είτε αυτά προέρχονται 

από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό, τα οποία θα πρέπει να ασφαλίζονται 

κατά παντός κινδύνου.  

 Η ασφάλεια θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της µεταφοράς των ανωτέρω υλικών, 

µηχανηµάτων και εξοπλισµού και µέχρι την εκφόρτωσή τους στο εργοτάξιο του 
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έργου. Τα υλικά και ο εξοπλισµός που θα ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να 

ασφαλίζονται για την πραγµατική τους αξία.  

 Κατά τα λοιπά, θα ισχύσουν ανάλογοι όροι µε τα λοιπά ασφαλιστήρια 

συµβόλαια.  

ζ)  Ασφάλιση αυτοκινήτων – αυτοκινούµενων µηχανηµάτων έργων (Μ.Ε.) 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούµενα 

µηχανήµατα έργων που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των 

Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

σχετικές διατάξεις.  

 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω 

Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, οπότε του ζητηθεί.  

 Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα 

καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως 

άλλη ρύθµιση.  

 ∆ιευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων πρέπει να έχουν ατοµική 

ασφάλιση µε βάση στον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου 

τους. Ως αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε. 

σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση του σχετικού πίνακα από την 

Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα αναφερόµενα παρακάτω: 

 Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας-φορτωτής, φορτωτή-κοµπρεσέρ, 

προωθητής, γερανός, αντλία σκυροδέµατος, µπετονιέρα αυτοφορτωνόµενη, 

Γεωτρύπανο, Σφύρα υδραυλική, καδοφόρο, γερανός-εκσκαφέας, εργοταξιακό 

αυτοκίνητο (τάµπερ), διαστρωτήρας σκυροδέµατος, πασσαλοεµπήκτης, 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αποφρακτικό, εκτοξευτής τσιµεντοκονιάµατος, 

παρασκευαστής µπετόν, Μετατοπιστικό βαρέων αντικειµένων, Πρέσσα Σκραπ, 

σταθµός βάσης και καταβρεκτήρας.  

 

3.1.3.  ∆ιάρκεια ασφάλισης  

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει συγχρόνως µε την εγκατάσταση του Αναδόχου 

στο τόπο του ΕΡΓΟΥ και θα λήγει µε την Οριστική Παραλαβή και θα καλύπτει και την 

περίοδο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (extended maintenance period) .  

 

3.2.  Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων  

3.2.1.  Ειδικοί όροι  
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Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο µε 

την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του ΕΡΓΟΥ 

(οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα) στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την 

κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν εργασιών 

συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και µέσα στα πλαίσια των 

συµβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα πέντε (5) 

ηµέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κ.λπ.  

Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στην 

Υπηρεσία. 

3.2.2.  Αντικείµενο Ασφάλισης  

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου έναντι Τρίτων και 

οι Ασφαλιστικές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για 

σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές που 

προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 

συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών και διαφόρων άλλων εργασιών, 

οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συµβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου.  

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής :  

α)  Η Υπηρεσία το εν γένει Προσωπικό της, και οι συνεργάτες της µε το προσωπικό 

τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της 

διασταυρωµένης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LΙΑΒΙLΙΤΥ).  

β)  Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή 

εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της Υπηρεσίας, στην περίπτωση που η βλάβη και 

η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζηµιά που καλύπτεται 

από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε 

ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζοµένων µε την αστική 

ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια 

ευθύνης των ασφαλιστών.  

γ)  Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατος αγωγής κατά της 

υπηρεσίας των συµβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην 

περίπτωση που η βλάβη ή η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των 

προσώπων αυτών.  

δ)  Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας 

(ευθύνη προστήσαντος).  

 

3.2.3.  Όρια αποζηµίωσης  
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Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές 

Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα 

ακόλουθα:  

α)  Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συµπεριλαµβανοµένων και των 

αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ' άτοµο 

και ατύχηµα 200.000,00 Ευρώ/ περιστατικό.  

β)  Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε οµαδικό ατύχηµα ανεξαρτήτως 

του αριθµού των παθόντων 600.000,00 Ευρώ/ περιστατικό.  

γ)  Υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα ή και ζώα τρίτων συνέπεια 

ζηµιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθµού των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων 

200.000,00 Ευρώ/ περιστατικό.  

δ)  Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 

1.000.000,00 Ευρώ. Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των 

ασφαλιστών µειωθεί κάτω του ποσού των 1.00.000,00 Ευρώ (λόγω επέλευσης 

ζηµιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων 

αποζηµιώσεων), ενώ τόσο η σύµβαση ∆ήµου -Αναδόχου όσο και το σχετικό 

Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων εξακολουθούν να 

βρίσκονται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να µη µένει υποασφαλισµένος οφείλει να 

φροντίζει για την άµεση συµπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης των 

ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα µειωµένο ποσό, έτσι ώστε το ανώτατο όριο 

ευθύνης των ασφαλιστικών να είναι συνεχώς 2.00.000,00 Ευρώ καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης του Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής 

ευθύνης του έναντι τρίτων.  

 Σε ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ και Αστικής Ευθύνης έναντι 

Τρίτων τα όρια αποζηµιώσεως για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση θα 

πρέπει να είναι τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση. 

 

3.2.4.  ∆ιάρκεια ασφάλισης  

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο 

του ΕΡΓΟΥ και θα λήγει µε την απόφαση έγκρισης της οριστικής παραλαβής.  

 

3.3.  Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαµβάνει δύο (2) περιπτώσεις:  

 

3.3.1.   Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 

προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. Ειδικότερα 

για το ηµεδαπό προσωπικό απαιτείται σύµφωνα µε την Εργατική Νοµοθεσία ασφάλιση 
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στο ΙΚΑ ή σε άλλο Οργανισµό Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης ανάλογα µε την 

ειδικότητα.  

Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται 

δηλαδή από τη Εργατική Νοµοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να 

µην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. Ο Ανάδοχος 

προκειµένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα στην αρµόδια 

Υπηρεσία όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και 

υπαλληλικού προσωπικού του.  

 

3.3.2.  Ασφάλιση συµβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συµβούλους ή 

συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες του ΕΡΓΟΥ. Στην περίπτωση αυτή 

ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την ασφάλιση των συµβούλων ή συνεργατών 

του, ηµεδαπών ή και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχηµάτων σε 

Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του.  

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύµβουλοι του 

Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι 

οποίες ισχύουν για την εδώ παραµονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική 

Νοµοθεσία.  

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων 

Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι 

πράγµατι οι Σύµβουλοι, συνεργάτες του κ.λπ. είναι ασφαλισµένοι έναντι κινδύνων 

προσωπικών ατυχηµάτων. Οι Υπεύθυνες αυτές ∆ηλώσεις φυλάσσονται στην 

Υπηρεσία. 

 

3.4.  Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ της Υπηρεσίας που χορηγούνται στον Ανάδοχο  

3.4.1.  Αντικείµενο Ασφάλισης  

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοιχτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, 

εργαλεία, µηχανήµατα, εφόδια και παρεµφερή είδη που χορηγεί η Υπηρεσία στον 

Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης.  

Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, µηχανήµατα, και παρεµφερή είδη που τυχόν 

αποξηλώνονται από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών και 

προορίζονται για επανατοποθέτησή τους ή για επιστροφή τους στις Αποθήκες της 

Υπηρεσίας. 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγµή που τα υλικά αυτά παραδίδονται από 

τη Υπηρεσία στον Ανάδοχο για την ενσωµάτωσή τους στο ΕΡΓΟ. 

 



 

     - 29 - 

 

 

3.5 Ασφάλιση πολυετούς εγγύησης 

3.5.1 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτονται εγγενή ελαττώµατα του ΕΡΓΟΥ. 

Οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αφανών 

ελαττωµάτων µη αντιληπτών κατά την παράδοση – παραλαβή, που αποδίδονται σε 

κακοτεχνία, ελαττωµατικά υλικά κατασκευής ή σε λανθασµένη µελέτη. 

Ειδικότερα η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει τις δαπάνες για την αποκατάσταση ζηµιών 

που οφείλονται στις ανωτέρω αιτίες, συµπεριλαµβανοµένων και των δαπανών 

αποξηλώσεων και καθαιρέσεων. 

 

3.5.2. ∆ιάρκεια της Ασφάλισης  

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την οριστική παραλαβή και ισχύει για τρία (3) έτη. 

 

3.5.3. Το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην 

πραγµατική αξία των αποπερατωµένων µονώσεων των δωµάτων και των 

υαλοστασίων και θα αναπροσαρµόζεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε την πραγµατική 

αξία των ανωτέρω κατασκευών. 

 

Άρθρο 26 : ∆ιεύθυνση του Έργου από τον Ανάδοχο – Απαιτήσεις σε προσωπικό- 

Άδειες - Μέτρα ασφαλείας κ.λπ. 

 

26.1. ∆ιεύθυνση του Έργου από τον Ανάδοχο 
 

26.1.1  Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της Επιστήµης 

και της Τεχνικής, από ειδικευµένο προσωπικό.  

 

26.1.2  Κατά την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του Έργου ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, κάτοικο της Έδρας της 

∆/νουσας Υπηρεσίας, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς 

και το νόµιµο Εκπρόσωπό του.  

Ο νόµιµος Εκπρόσωπος του Αναδόχου και ο Αντίκλητος ορίζονται σε 

εφαρµογή των διατάξεων του Ν4412/16. 

Ο Αντίκλητος θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των 

κοινοποιούµενων στον Ανάδοχο εγγράφων της Υπηρεσίας από τα γραφεία 

της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (ή της Προϊσταµένης Αρχής). Ο ορισµός του 

Αντικλήτου θα συνοδεύεται µε έγγραφο αποδοχής του διορισµού του. Ο 

Αντίκλητος θα έχει έδρα και τηλέφωνο στην έδρα της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 



 

     - 30 - 

 

 

26.1.3 Το αργότερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 

Σύµβασης κατασκευής του Έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα του ο 

Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου. 

 

26.1.4 Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα είναι έµπειρος 

∆ιπλωµατούχος Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός δεκαπενταετούς (15) 

τουλάχιστον εµπειρίας µε κατασκευαστική πείρα σηµαντικών έργων 

πρασίνου και οδοποιίας, ο οποίος ορίζεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται 

από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού ο 

Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της 

Σύµβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή 

στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία 

µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην δώσει την έγκρισή της για τον 

προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός 

δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την 

παραπάνω θέση. 

Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου οφείλει να γνωρίζει και 

χειρίζεται άριστα την Ελληνική γλώσσα (οµιλία και γραφή). Σε αντίθετη 

περίπτωση θα συνοδεύεται µόνιµα από κατάλληλο διερµηνέα.  

Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα είναι αποκλειστικής 

απασχόλησης για το υπόψη Έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα 

είναι πλήρως αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν να 

κάνουν µε εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη Έργο. 

Όταν ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω 

θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι ο Αρχιτέκτων  

ή Πολιτικός Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. 

Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου θα είναι πλήρως 

εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον 

Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου περιλαµβανοµένης της 

παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της 

Υπηρεσίας επί τόπου του Έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και 

στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του Έργου 

(παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κ.λπ. ). 

Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη, 

άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή 
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των απαιτουµένων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων 

στο Έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι’ αυτό ο Προϊστάµενος αυτός πρέπει να 

υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται τον 

διορισµό του και τις ευθύνες του, λαµβανοµένων των διατάξεων του 

Ν.4412/16. 

 

26.1.5. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την 

έγγραφη έγκρισή της για τον ορισµό οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που 

στελεχώνουν το εργοτάξιο, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 

αποµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε άλλο του οποίου ο διορισµός θα 

υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης η Υπηρεσία 

µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο 

προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε 

καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις 

υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 

ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

 

26.2 Απαιτήσεις σε Προσωπικό 

Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού, ο Ανάδοχος εκτός των 

υποχρεώσεων που καθορίζουν οι κείµενες, είναι υποχρεωµένος να 

στελεχώσει µονίµως τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε ειδικευµένο και έµπειρο 

προσωπικό, ικανό για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του 

Έργου. 

 

26.2.1. Ο Ανάδοχος, εκτός από τον διορισµό του Προϊσταµένου του Eργοταξιακού 

Γραφείου και του Αντικαταστάτη του (για τους οποίους γίνεται λόγος 

παραπάνω “∆/νση του Έργου από τον Ανάδοχο”), υποχρεούται να 

στελεχώσει µονίµως τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από 

ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό αναγκαίο για την διεύθυνση, 

παρακολούθηση και εκτέλεση του Έργου. Στο παραπάνω προσωπικό θα 

περιλαµβάνονται απαραίτητα για το εργοτάξιο κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στελέχη:  

α. Ένας ∆ιπλωµατούχος Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός δεκαετούς 

τουλάχιστον αποδεδειγµένης εµπειρίας σε έργα παρόµοιας φύσης.  

β. Ένας ∆ιπλωµατούχος Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός δεκαετούς 

τουλάχιστον αποδεδειγµένης εµπειρίας σε έργα παρόµοιας φύσης.  
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Η παρουσία τους στο έργο θα διαρκεί όσο και ο χρόνος των 

αντιστοίχων εργασιών µε υπερκάλυψη δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν 

την έναρξη και δέκα (10 ) εργάσιµες ηµέρες µετά το πέρας κάθε 

εργασίας. 

δ. Ένας ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός αποδεδειγµένης εµπειρίας ή 

Τεχνολόγος ∆οµικών έργων ή Υποµηχανικός µε πλήρη και αποκλειστική 

απασχόληση στο Έργο, (καθ’ όλη την διάρκεια των κατασκευών µέχρι 

και προσωρινή παραλαβή του Έργου) για την τήρηση των 

ηµερολογίων, του βιβλίου καταµετρήσεων, των βιβλίων ποιοτικού 

έλεγχου, των πρωτοκόλλων και των επιµετρήσεων του Έργου.  

ε.  Ένας ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ως υπεύθυνος ποιότητας, ασφάλειας 

και υγείας, ο οποίος θα έχει σαν αποκλειστικά καθήκοντα τα θέµατα 

εφαρµογής του Προγράµµατος Ποιότητας, τη διεξαγωγή των σχετικών 

ελέγχων, των εργοστασιακών ελέγχων, τα θέµατα ασφάλειας και υγείας 

κ.τ.λ.. Ο Μηχανικός αυτός θα είναι αποδεδειγµένης σχετικής εµπειρίας, 

που θα αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά, πλήρους και 

αποκλειστικής επί τόπου απασχόλησης καθ’ όλη την διάρκεια 

κατασκευής του έργου και θα υποστηρίζεται από το Γραφείο Συµβούλου 

Ποιοτικού Ελέγχου. 

στ. Ειδικοί επιστήµονες για την σύνταξη µελετών, κατασκευαστικών σχεδίων 

κ.λπ. αποδεδειγµένης εµπειρίας. Η διάθεση τους στα Εργοταξιακά 

Γραφεία, θα γίνεται κατά περίπτωση και για τους χρόνους ελέγχου των 

µελετών, για τα κατά περίπτωση αναγκαία χρονικά διαστήµατα. 

ζ.  Εργοδηγοί, ένας ανά κατασκευαστικό τοµέα, καθ όλη τη διάρκεια 

κατασκευής του Έργου.   

 

26.2.2 Οι παραπάνω ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί των παραγράφων 27.2.1α. µέχρι 

και 27.2.1.γ θα υπογράφουν το ηµερολόγιο του Έργου καθηµερινά, ο 

καθένας για τον τοµέα συνυπευθυνότητας του και ο Προϊστάµενος του 

Εργοταξικού Γραφείου ή ο Γενικός ∆ιευθυντής Έργου για όλους τους τοµείς. 

Σηµειώνεται ότι πριν από κάθε σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται παραλαβή 

του ξυλοτύπου και να συµπληρώνεται σχετικό πρωτόκολλο από τον 

∆ιπλωµατούχο Μηχανικό της παραγράφου 27.2.1.γ ή από τον 

αντικαταστάτη του που θα πρέπει να έχει δηλωθεί από τον Ανάδοχο στην 

Υπηρεσία εκ των προτέρων και που θα πρέπει να έχει ανάλογα προσόντα. 

 

26.2.3  Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του 
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Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας 

στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα 

εργατική και λοιπή Νοµοθεσία. 

 

26.2.4 Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο 

στοιχείων και βιβλιοθήκη, στην οποία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, 

δηµοσιεύσεις και εγχειρίδια και θα ελέγχεται η διανοµή τους. 

 Στο εργοταξιακό γραφείο πρέπει να υπάρχουν ταξινοµηµένα και 

ενηµερωµένα έτοιµα για κάθε πιθανό έλεγχο που θα διενεργηθεί, τα 

παρακάτω: 

- Εγκριτικές αποφάσεις µελετών 

- Απόφαση έγκρισης τευχών δηµοπράτησης  

- Εγκεκριµένη σειρά µελετών 

- Σύµβαση Έργου 

- Ηµερολόγιο Έργου 

- Γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για έναρξη εργασιών (εκ 

των προτέρων γνωστοποίηση) 

- Θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας Ηµερολόγιο Μέτρων 

Ασφαλείας και Ηµερολόγιο Ατυχηµάτων 

- ∆ήλωση του Αναδόχου του Έργου στην Επιθεώρηση Εργασίας για 

ορισµό Τεχνικού Ασφαλείας 

- Θεωρηµένο από την Υπηρεσία Πρόγραµµα Ποιότητας  

- Εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα και τυχόν τροποποιήσεις του 

- ∆ελτία Ελέγχου (Checklists) 

- ΣΑΥ 

- ΦΑΥ 

- Αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών 

- Πιστοποιητικά υλικών 

- Πιστοποιητικά διακρίβωσης µετρητικού εξοπλισµού  

- Αντίγραφα Πιστοποιήσεων  

- Αντίγραφα Α.Π.Ε.  

Επίσης στο εργοταξιακό γραφείο θα πρέπει να υπάρχουν τα ∆ελτία 

Παρακολούθησης Έργου.  

 

26.2.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του άρθρου αυτού, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων 

κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιµο 

µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό, που ενώ θα έπρεπε κατά 
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τα ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό 

αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου. Η παρουσία 

του ανωτέρω περιγραφόµενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από 

την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη 

συµµόρφωσης πλην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενηµερώνεται η 

Προϊσταµένη Αρχή και θα ισχύουν τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 

4412/16.  

 

26.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, µε δικές 

του δαπάνες, όλα τα προβλεπόµενα από τους κανόνες ασφαλείας και να 

προβεί στην κατασκευή, συντήρηση των επιβεβληµένων προστατευτικών 

κατασκευών, αντιστηρίξεων και περιφραγµάτων του εργοταξίου, µε λήψη 

όλων των αναγκαίων µέτρων προστασίας του χώρου, των διερχόµενων, 

των αυτοκινήτων κ.λπ. Απαιτούµενες τυχόν τροποποιήσεις της κυκλοφορίας 

κατά την διάρκεια των έργων θα γίνουν έγκαιρα από τον Ανάδοχο, σε 

συνεννόηση µε τις αρµόδιες τοπικές Αρχές και εφόσον είναι αναγκαίο µε 

τους ιδιοκτήτες. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αντοχή και 

καταλληλότητα των κατασκευών αντιστήριξης και οφείλει να αποκαταστήσει 

κάθε βλάβη, που µπορεί να προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή επέµβασης 

από τις κάθε είδους εργασίες του, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη έναντι 

κάθε τρίτου.  

 

26.4  Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της Σύµβασης, µε δαπάνη του, 

να προµηθευτεί και να τοποθετήσει, στέρεα και καλαίσθητη, πινακίδα µε τα 

στοιχεία του ΕΡΓΟΥ, σε θέση που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη. Η 

πινακίδα θα κατασκευασθεί µε οδηγίες της Επίβλεψης και πρότυπο της Ε.Ε. 

εφόσον το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο. 

 Μετά την βεβαίωση περαίωσης και πριν την ολοκλήρωση της προσωρινής 

παραλαβής ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει την Αναµνηστική 

τυποποιηµένη Πινακίδα µε οδηγίες της επίβλεψης.   

 

26.5  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

µεριµνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόµο αδείας, καθιστάµενος ουσιαστικά 

και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που 

ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλλει 

τις αναγκαίες αιτήσεις, για παροχές και συνδέσεις µε τα Ο.Κ.Ω. κλπ και την 

πληρωµή των λογαριασµών που βαρύνουν τον Ανάδοχο για όσο διάστηµα 

ισχύει η Σύµβαση του ΕΡΓΟΥ.  
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26.6  Υπενθυµίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την ασφάλεια των εργαζοµένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη µέτρων 

ασφαλείας και η πιστή τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας ασφαλείας. 

 Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγχει τα µέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, 

συµπεριλαµβανοµένου και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας, και να ζητά 

πρόσθετα ή εναλλακτικά µέτρα αν το κρίνει απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο 

τελευταίος δεν τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα 

τηρούµενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 

ευθύνες του σύµφωνα µε το νόµο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να δίνει 

σ’ αυτόν δικαίωµα πρόσθετης αποζηµίωσης. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και 

σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις 

που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά, και 

όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις : 

1. Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 

2. Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 

των εργαζοµένων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» 

3. Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 

ασφαλείας και γιατρού εργασίας κλπ.» 

4. Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε 

συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

5. Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α/15.09.83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων 

ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα » 

6. Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/75) «Περί ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες 

ασχολουµένων µισθωτών» 

7. Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

οικοδοµικών εργασιών»  

8.  Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

εργασιών σε εργοστάσια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας 

Πολιτικού Μηχανικού» 

9. Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) « Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που 

αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.» 

10. Π.∆. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για 

τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την 

εργασία τους, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» 
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11. Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για 

τη χρήση απ’ τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την 

εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/656/ΕΟΚ» 

12. Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση 

ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 

92/58/ΕΟΚ» 

13. Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, 

χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες κλπ., σε συµµόρφωση προς την οδηγία 

του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ» 

14. Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους 

που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 

εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία  90/94/ΕΟΚ» 

15. Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους 

που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την 

εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» 

16. Π.∆. 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α/17.02.88) «Προστασία των εργαζοµένων που 

εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία» 

17. Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.03.1991) «Προστασία των εργαζοµένων από τους  

κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την 

εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ» 

18. Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων, που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη 

ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση προς την 

οδηγία 90/269/ΕΟΚ» 

19. Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

στους χώρους εργασίας, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» 

 

 Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, ο Ανάδοχος, µεταξύ άλλων, 

οφείλει : 

i. Να παρέχει στο προσωπικό του υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και 

Γιατρού Εργασίας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ν. 1568/85 και 

του Π.∆. 17/96. 

ii. Να τηρεί επί τόπου του έργου το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας το 

οποίο θα προµηθευτεί από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας. 

iii. Να διαβιβάσει στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την 

έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση Έναρξης 

Εργασιών, που θα έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96. 
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iv.  Να ορίσει Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του Π.∆. 305/96 

v. Να υποβάλλει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου µε την 

έναρξη των εργασιών, όπως αυτό διαµορφώνεται από τη µελέτη 

των συνθηκών επί τόπου του έργου και τον χρονικό 

προγραµµατισµό των εργασιών, καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας 

και υγείας του έργου µε την παράδοση του έργου. Επίσης να 

ενηµερώνει, συµπληρώνει και να τροποποιεί το Σχέδιο και το Φάκελο 

Ασφάλειας και Υγείας κάθε φορά που προκύπτουν νέα στοιχεία. 

vi. Να εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας, 

δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα όπως : 

- Πολιτική Ασφαλείας 

- Καθορισµός αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων σε θέµατα 

ασφάλειας και υγείας 

- Παρακολούθηση ατυχηµάτων και συµβάντων 

- Εκπαίδευση προσωπικού 

- Αναθεώρηση Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας 

 Παρακολούθηση και αναθεώρηση του συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας  

 

26.7 Ο Ανάδοχος και ο Προϊστάµενος του εργοταξίου, είναι οι µόνοι υπεύθυνοι 

για τη σωστή εφαρµογή των µελετών και των υποδείξεων της Επίβλεψης, για 

την ποιότητα και αντοχή των έργων, για την κατάλληλη εκλογή των υλικών 

που θα χρησιµοποιηθούν και για τα µέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν για 

την αποφυγή κάθε είδους ατυχήµατος, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών, τόσο στους απασχολουµένους στο ΕΡΓΟ, όσο και σε τρίτους.  

 

26.8  Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος, µέσα στην προθεσµία που θα 

οριστεί δεν προβεί στην επανόρθωση βλάβης ή ζηµιάς για την οποία 

ευθύνεται, ο Κύριος του ΕΡΓΟΥ έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την 

επανόρθωση αυτή απ' ευθείας σε βάρος και για λογαριασµό του 

Αναδόχου.  

 

26.9  Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

περιορισθεί µέσα στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη.  

 

26.10 Όταν τελειώσει το ΕΡΓΟ (οριστική παραλαβή), ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε 

δικές του δαπάνες, να αποµακρύνει το εργοτάξιό του και την πινακίδα µε τα 
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στοιχεία του έργου (εργοταξιακή) µέσα σε δέκα ηµέρες (10) από την περιοχή 

του ΕΡΓΟΥ και να αποδώσει το χώρο εντελώς καθαρό.  

 Αν αυτός δε συµµορφωθεί, θα του επιβληθεί ποινική ρήτρα χιλίων (1.000,00) 

Ευρώ ηµερησίως.  

 

26.11 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως την ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία, αν τυχόν κατά την κατασκευή του ΕΡΓΟΥ βρεθούν αρχαιότητες ή 

οποιαδήποτε έργα τέχνης ή σπαράγµατα αυτών. 

 

26.12 Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει µε την υπογραφή της σύµβασης 

απαραιτήτως και κατ’ ελάχιστον “Βεβαίωση Ασφάλισης ” (Cover note), 

όπου θα αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης 

που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.  

 Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το 

αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή 

της σύµβασης.  

 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων, των οποίων η 

ασφαλιστική περίοδος θα αρχίζει υποχρεωτικά από την υπογραφή της 

Σύµβασης θα γίνει εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή 

σε αυτόν από τον Ανάδοχο πλήρων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων  

 Κατά την υποβολή των Ασφαλιστηρίων συµβολαίων οι Ασφαλιστικές 

Εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλουν δήλωση ότι έλαβαν γνώση του 

άρθρου 25 την Ε.Σ.Υ. «Ασφαλίσεις» και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται 

πλήρως και χωρίς εξαίρεση όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις του άρθρου 25 

της Ε.Σ.Υ.  

 

Άρθρο 27 : Τρόπος επιµέτρησης εργασιών - Αφανείς εργασίες – Απολογιστικές 

Εργασίες 

 

1. Σχετικά µε τον τρόπο επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα 

ορίζονται στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου Μελέτης του ΕΡΓΟΥ και τις 

εγκεκριµένες και ισχύουσες αναλύσεις τιµών. Κάθε είδους εργασίες, για τις οποίες 

δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, επιµετρούνται και 

πληρώνονται οι πραγµατικά εκτελεσθείσες µονάδες, χωρίς να λαµβάνονται 

υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες.  

 

2. Η καταµέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις.  
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3. Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο ΕΡΓΟ, θα καταρτίζονται κατά 

τον χρόνο της εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων Πρωτόκολλα Αφανών 

Εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, 

την Τεχνική Περιγραφή και τη Μελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που επέφερε 

η Υπηρεσία, αλλιώς τα πρωτόκολλα θα είναι άκυρα, οι εργασίες θα θεωρούνται 

ως µη εκτελεσθείσες και συνεπώς δεν θα µπορούν να πιστοποιηθούν. 

 

4 Η Υπηρεσία δύναται να επιβάλει στον Ανάδοχο την απολογιστική εκτέλεση 

εργασιών. 

 

Άρθρο 28: Έναρξη Εργασιών – Εγκατάσταση Αναδόχου  

 

Από την υπογραφή της σύµβασης και εντός 5 ηµερολογιακών ηµερών το αργότερο ο 

Ανάδοχος εγκαθίσταται στο ΕΡΓΟ χωρίς την ανάγκη υπογραφής ιδιαίτερου 

Πρωτοκόλλου Εγκαταστάσεως δεδοµένου ότι οι υποχρεώσεις του για την κατασκευή 

αρχίζουν από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης. Πίνακας Εργασιών δεν χορηγείται 

κατά την εγκατάσταση γιατί νοείται το σύνολο της Σύµβασης, το οποίο έχει την έννοια 

πίνακα, µε την επιφύλαξη από µέρους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της παροχής 

διορθωτικών και συµπληρωµατικών εντολών καθώς και διευκρινιστικών οδηγιών κατά 

τους όρους του παρόντος τεύχους και των λοιπών συµβατικών στοιχείων. 

 

Άρθρο 29 : Αρτιότητα κατασκευών - Χρησιµοποιούµενα είδη και υλικά 

 

1. Η εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Συγγραφής, 

της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών, των λοιπών όρων 

δηµοπράτησης και των γραπτών συµφωνιών και οδηγιών της Υπηρεσίας, δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει κάθε µέτρο για την άρτια 

εκτέλεση και εµφάνιση των ποικίλων επεµβάσεων, που αφορούν κάθε επιφάνεια 

ή χώρο ή λειτουργία του ΕΡΓΟΥ. ∆ιευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται 

από τα σχέδια λεπτοµερειών, από τα συµβατικά τεύχη ή από τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, κάθε τµήµα του ΕΡΓΟΥ πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την 

κατασκευή όσο και ως προς την άριστη εµφάνισή του.  

 

2. Όλα τα υλικά και είδη που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος, 

ενσωµατωµένα ή όχι στο ΕΡΓΟ, δεν θα έχουν ελαττώµατα και θα εναρµονίζονται 

προς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εργασιών και, οπωσδήποτε, θα εγκρίνονται 

πρώτα από την Επίβλεψη. Γι' αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα 
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ζητούµενα στοιχεία για την προέλευση των υλικών και τη διαπίστωση των 

χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους. Αποδεικτικά στοιχεία, εκτός από τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, θα αποτελούν οι σχετικές εγκρίσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή 

άλλων Κρατικών Φορέων ή αντίστοιχων εργαστηρίων των ΑΕΙ της χώρας. 

Υποχρεούται επίσης ο Ανάδοχος, να µη χρησιµοποιήσει και να αποµακρύνει από 

το εργοτάξιο υλικά ή είδη που δεν θεωρούνται από την Επίβλεψη κατάλληλα για 

το ΕΡΓΟ.  

 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, 

συσκευών κ.λπ., που προορίζονται να ενσωµατωθούν στο ΕΡΓΟ, να υποβάλει 

στην ∆/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών κλπ. για 

έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των 

παραπάνω υλικών. Αν πρόκειται για υλικά κ.λπ. βιοµηχανικής παραγωγής, µαζί 

µε τον κατάλογο θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία ενηµερωτικά φυλλάδια και 

προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγµατά τους, εάν δεν 

είναι ογκώδη. Αν πρόκειται για υλικά, µηχανήµατα ή συσκευές αυτοσχέδιες, που 

πρόκειται να παραχθούν ειδικά για το εν λόγω ΕΡΓΟ, θα προσκοµίζονται στην 

Υπηρεσία σχέδια, δείγµατα ή µοντέλα τους. Τα δείγµατα των υλικών που θα 

εγκριθούν τελικώς από την Υπηρεσία, θα φυλαχτούν από αυτήν µέχρι την 

παραλαβή του ΕΡΓΟΥ, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του Αναδόχου. Η Υπηρεσία 

έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή 

συσκευή, που δεν θα είναι σύµφωνα µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές, που 

έχουν κατατεθεί. Όλα τα µηχανήµατα και οι συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν 

στο ΕΡΓΟ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή. 

Η Επίβλεψη µπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιµο, να παραπέµπει τα υλικά για 

εργαστηριακό έλεγχο, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

 

4. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα 

για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, ο τελευταίος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για 

γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωσης για 

δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο Ανάδοχος δεν φέρει 

καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που 

παραδίδονται σ’ αυτόν από τον Εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει 

εγγράφως.  

 

5. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο µε 

πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή τους από το Ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια 
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την ευθύνη για κάθε βλάβη ή ζηµιά ή απώλεια που µπορεί να συµβεί στα υλικά 

αυτά.  

 

6. Η εκτέλεση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή, θα γίνει 

σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης, της τέχνης και της τεχνικής που 

διέπουν τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους για το σύνολο της εν λόγω 

κατασκευής . 

 

Άρθρο 30: Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Στο προς εκτέλεση ΕΡΓΟ ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύµφωνα 

µε την εγκύκλιο 26 /2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων, οι εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές Οικοδοµικών και 

Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων, καθώς και οι λοιπές Τεχνικές Προδιαγραφές της 

µελέτης, που περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη, στο βαθµό που οι αντίστοιχες µε 

τις αναφερόµενες σε αυτές εργασίες προβλέπονται από τη µελέτη.  

Για  την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιµές των µηχανηµάτων, τους ελέγχους ποιότητας 

και αντοχής των υλικών, θα ισχύσουν οι επίσηµοι  Ελληνικοί  Κανονισµοί  (π.χ.  του  

Υπουργείου Βιοµηχανίας, της ∆ΕΗ κλπ), οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς 

θα συµπληρώνονται από τους ευρωπαϊκούς ή Γερµανικούς Κανονισµούς (ΕΝ, DIN, 

VDE, DVI κλπ) ή  τους Κανονισµούς της χώρας προέλευσης των µηχανηµάτων. 

 

Άρθρο 31 : Εφαρµογή εγκεκριµένης µελέτης 

 

1. Ο Ανάδοχος, ο Προϊστάµενος του Εργοταξίου καθώς και οι υπεύθυνοι  

∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί οφείλουν να εκτελέσουν τις εργασίες σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της εγκεκριµένης µελέτης και µε τις οδηγίες ή άλλα συµπληρωµατικά 

στοιχεία, που θα δοθούν σ' αυτούς από την Επίβλεψη.  

 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει µέσα σε ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (15 Η.Η) από 

την εγκατάστασή του και παράλληλα µε την έναρξη των εργασιών, να κάνει 

λεπτοµερή έλεγχο των στοιχείων της µελέτης και να ζητήσει εγγράφως 

διασαφηνίσεις για την εκτέλεση των διαφόρων τµηµάτων του ΕΡΓΟΥ. Κατά την 

εξέλιξη του ΕΡΓΟΥ ο Ανάδοχος υποχρεούται να τεκµηριώσει σχεδιαστικά 

ενδεχόµενα ευρήµατα και να υποβάλει προτάσεις για την προσαρµογή της 

εγκεκριµένης µελέτης στα νέα δεδοµένα, οι οποίες θα εφαρµοσθούν µόνο µετά 

από την έγγραφη έγκρισή τους από την Υπηρεσία.  
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3. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για λάθη που προκύπτουν από 

τυχόν ανακρίβειες ή ασυµφωνίες στοιχείων της µελέτης, εάν, πριν αρχίσει τις 

αντίστοιχες εργασίες, δεν ζητήσει λεπτοµερώς έγγραφες οδηγίες από τη 

∆/νουσα Υπηρεσία.  Σε περίπτωση που δεν θα ζητήσει έγκαιρα διευκρινίσεις, είναι 

υποχρεωµένος να εφαρµόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέµα, 

όποτε και αν του κοινοποιηθεί, µε δικά του µέσα και δαπάνη. 

  

Άρθρο 32 : Εγκατάσταση σταθερών σηµείων στο έδαφος 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει υπόψη του και το τελικό τοπογραφικό 

διάγραµµα µε τις τελικές υψοµετρικές ενδείξεις. 

Με βάσει αυτό οφείλει σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία να εγκαταστήσει  σε 

κατάλληλες θέσεις, µη καλυπτόµενες από τα έργα, σταθερά σηµεία (REPERS) 

υψοµετρικά και σε οριζοντιογραφία τριγωνοµετρικά σηµεία βάσει των οποίων τόσον 

οριζοντιογραφικά όσον και υψοµετρικά γίνεται η αποτύπωση του εδάφους και η 

χάραξη και η εκτέλεση των έργων καθώς και η σύνταξη των επιµετρητικών στοιχείων. 

Όλα τα παραπάνω αναφερθέντα τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και 

πολυγωνικά σηµεία, χωροσταθµικές αφετηρίες, κλπ.) πρέπει να διατηρηθούν µε 

φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 

 

Άρθρο 33 : Έλεγχος – ∆ειγµατοληψίες - Εγκατεστηµένα υλικά 

 

1. Όλα τα υλικά κλπ που θα χρησιµοποιηθούν στο ΕΡΓΟ θα είναι της καλύτερης 

ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. 

 

2. Όλα τα υλικά για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ θα είναι  απολύτως σύµφωνα µε τα 

συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές καθώς 

επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της Εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της 

απολύτου εγκρίσεως του αρµοδίου οργάνου της Επίβλεψης, σχετικά µε την 

προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή την ποιότητα, την εµφάνιση την 

ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. 

 

3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, να εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα κατά την 

κατασκευή του ΕΡΓΟΥ. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τυχόν 

εργαστηριακούς ελέγχους, επί τόπου δοκιµές, ή οποιαδήποτε άλλη εργασία 

απαιτηθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί το Π.Π.Ε και συγκεκριµένα: 
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I. Θα συµπληρώσει το Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου, σύµφωνα µε τη 

Μελέτη Εφαρµογής και τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 

II. Θα συντάξει ή θα συµπληρώσει τις απαιτούµενες διαδικασίες, οδηγίες και 

δελτία ελέγχου που θα εφαρµόσει ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του 

έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

III. Θα ολοκληρώσει το σχέδιο ασφάλειας και υγείας, το σχέδιο 

αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και το περιβαλλοντικό πρόγραµµα του 

έργου σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

 

5. Για τον έλεγχο των κάθε είδους υλικών και κατασκευών ισχύουν τα αντιστοίχως 

οριζόµενα στους σχετικούς κανονισµούς και προδιαγραφές που ισχύουν για το 

ΕΡΓΟ. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα του ποιοτικού ελέγχου δεν 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις του των συµβατικών τευχών, της παρούσης και των 

προδιαγραφών, ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφωθεί προς την διαδικασία 

απόρριψης πληµµελών εργασιών υλικών κατασκευής, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές και τις ισχύουσες διατάξεις 

 

6. Ειδικά για τον έλεγχο των έγχυτων κονιαµάτων θα εκτελούνται δοκιµές δια λήψεως 

δοκιµίων από την Επίβλεψη κατά την κατασκευή τους. Πριν τη θραύση των 

δοκιµίων θα γίνεται έλεγχος σε αναπήδηση µε κρουσιόµετρο. Η θραύση των 

δοκιµίων θα γίνεται σε δηµόσιο εργαστήριο ή άλλο αναγνωρισµένο. Η λήψη και 

η θραύση των δοκιµίων θα γίνεται µε δαπάνη του Αναδόχου. 

 

7.     Να γίνουν δειγµατοληπτικοί έλεγχοι υλικών, για να επιβεβαιωθούν οι αντοχές που 

έχουν προβλεφθεί στη µελέτη. Επίσης µαζί µε τους εργαστηριακούς ελέγχους θα 

γίνει έλεγχος θεµελιώσεων. Οι τυχόν τεχνικές επιλύσεις που ενδεχοµένως θα 

απαιτηθούν µετά τους παραπάνω ελέγχους, θα εκτελεστούν µε ευθύνη του 

αναδόχου ο οποίος θα µεριµνήσει και για την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων 

σύµφωνα µε το Νόµο. Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο  

 

8.  Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι δεσµεύσεις και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τις αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/611/01-ΦΕΚ1013Β/02-08-01 και ∆ΙΠΑ∆/501/03-

ΦΕΚ928Β/04-07-03. 

 

 

Άρθρο 34 :  ∆οκιµές εγκαταστάσεων 
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1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, αµέσως µετά την περάτωση των 

εγκαταστάσεων, να προβεί µε δικά του µέσα, όργανα, υλικά και δαπάνες, σε 

δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των 

απαιτούµενων αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο 

δοκιµών που θα υπογράφεται από την Επίβλεψη και τον Ανάδοχο. 

 Οι ανωτέρω δοκιµές θα υλοποιούνται και στην χειµερινή και στην θερινή περίοδο. 

 

2. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς και τις 

απαιτήσεις της εγκεκριµένης µελέτης.  

 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να 

εκπαιδεύσει τους υπεύθυνους που θα οριστούν για τη λειτουργία του 

συστήµατος, τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων.  

 

4. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί και να 

συντηρεί, κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα, τις εγκαταστάσεις και να τις 

διατηρεί σε άριστη κατάσταση και λειτουργία χωρίς πρόσθετη αµοιβή.  

 

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος µέσα σε οριζόµενη από την Υπηρεσία 

προθεσµία δεν προβεί στην επανόρθωση βλάβης ή ζηµιάς της εγκατάστασης 

για την οποία ευθύνεται, ο κύριος του ΕΡΓΟΥ έχει το δικαίωµα να επανορθώσει 

αυτή σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.  

 

6. Τα ∆ελτία Ελέγχου του Προγράµµατος Ποιότητας θα συµπληρώνονται από τα 

αποτελέσµατα των δοκιµών όπου υπάρχει αναφορά σε αυτές.  

 

7. Για την συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

περιορισθεί σε ειδικό χώρο µέσα στο εργοτάξιο, που θα του υποδείξει η Επίβλεψη, 

και να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για να µην εµποδίζεται µέσα σε αυτό η 

κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού τυχόν άλλων εργολαβιών. 

 

Άρθρο 35 : Βλάβες στο ΕΡΓΟ – Αναγνώριση αποζηµιώσεων 

 

1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον Εργοδότη για 

οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο ΕΡΓΟ, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια 

υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του που οφείλεται σε αµέλεια, 

απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή µε χρήση των 

κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις 
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υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του ΕΡΓΟΥ ή ανωτέρας βίας σύµφωνα µε 

το Ν.4412/16.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες 

που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. 

 

2. Για την αναγνώριση και καταβολή τυχόν αποζηµίωσης στον Ανάδοχο 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο Ν.4412/16 

 

Άρθρο 36 : Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών 

 
1. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του ΕΡΓΟΥ, ο 

Ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως περί αυτού τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία 

διαπιστώνει αν τα έργα έχουν περαιωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις 

δοκιµασίες που προβλέπονται στην Σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί 

οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι 

εργασίες έχουν περατωθεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση για το 

Χρόνο Περάτωσης των εργασιών (Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών). 

Η βεβαίωση αυτή δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων. 

Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από την λήξη 

των προθεσµιών, αν έχει περατώσει τα έργα. 

 

2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις 

που δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα του ΕΡΓΟΥ η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

γνωστοποιεί µε διαταγή της προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν 

επισηµανθεί και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην 

περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη 

αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το ΕΡΓΟ 

χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. 

 

6. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι 

επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον Ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες 

αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων σύµφωνα µε την προηγούµενη 

παράγραφο εφαρµόζονται ανάλογα µε την περίπτωση οι διατάξεις περί 

ακαταλληλότητας υλικών και εκπτώσεως του Αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 37 : ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση 
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1. Για να παραδοθεί σε χρήση το ΕΡΓΟ ή αυτοτελές τµήµα αυτού, απαιτείται 

διενέργεια διοικητικής παραλαβής για χρήση. Η παραλαβή γίνεται µε 

Πρωτόκολλο µεταξύ της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, του Χρήστη και του 

Αναδόχου. Αν ο Ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του 

πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε σχετική 

µνεία κατά περίπτωση, και του κοινοποιείται. 

Το πρωτόκολλο θα περιλαµβάνει µνεία του ΕΡΓΟΥ ή των τµηµάτων που 

παραδίδονται για χρήση, συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών 

και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε τη λειτουργία του ΕΡΓΟΥ.  

 

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση µπορεί να 

γίνει αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών του ΕΡΓΟΥ ή αυτοτελών 

τµηµάτων του ύστερα από απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

3. Η διοικητική παραλαβή για χρήση σε καµία περίπτωση δεν αναπληρώνει την 

διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ΕΡΓΟΥ. 

 

Άρθρο 38 : Προσωρινή Παραλαβή 

 
1. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η Προϊσταµένη Αρχή ορίζει την 

Επιτροπή Παραλαβής, αφού προηγουµένως η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του 

ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και ελέγξει την τελική επιµέτρηση που 

συντάσσει και υποβάλλει ο Ανάδοχος. Για την παραλαβή συντάσσεται 

πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής, από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που παρίσταται κατά την διενέργειά της µε αρµόδιο 

όργανο και από τον Ανάδοχο που παραδίδει το ΕΡΓΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν4412/16. 

2. Η Επιτροπή Παραλαβής παραλαµβάνει το ΕΡΓΟ ποσοτικά και ποιοτικά ελέγχει 

κατά το δυνατό την επιµέτρηση µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, 

καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως 

τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν 

τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες 

που τυχόν έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά 

τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων. 

Η Επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατό την ποιότητα των εργασιών και 

αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της ιδίως για τις εργασίες που 

κρίνουν απορριπτέες ή ελαττωµατικές που πρέπει να αποκατασταθούν ή 

παραδοθούν µεν αλλά µε µείωση της τιµής τους. 
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3. Στην παραλαβή αυτή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται 

νόµιµα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος 

αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το Πρωτόκολλο. 

Το Πρωτόκολλο υποβάλλεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση στην 

Προϊσταµένη Αρχή, η δε παραλαβή ολοκληρώνεται µόνο µε την έγκριση αυτή. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε το περιεχόµενο του Πρωτοκόλλου, υποβάλλει 

ένσταση µέσα στην προθεσµία που ορίζει ο νόµος από την υπογραφή του µε 

επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του Πρωτοκόλλου. 

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις περιπτώσεις 

παραλαβής τµηµάτων έργων που περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή 

χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από την σύµβαση καθώς επίσης και σε όλες τις 

περιπτώσεις που µία εργολαβία δεν συνεχίζεται όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, 

έκπτωσης κ.λπ. 

5. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρών ελαττωµάτων στο ΕΡΓΟ, 

δύναται να διακόψει την προσωρινή παραλαβή του ΕΡΓΟΥ µέχρις ότου ο 

ανάδοχος προβεί στην αποκατάσταση των κακοτεχνιών, αναγράφουσα γενικά 

τις παρατηρήσεις σε σχετικό πρακτικό, το οποίο κοινοποιεί στον Ανάδοχο. 

Επίσης η Επιτροπή δικαιούται να ενεργήσει, σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση της 

τις αναγκαίες εργοταξιακές και εργαστηριακές δοκιµές για ποιοτικό έλεγχο του 

ΕΡΓΟΥ µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου. Το πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής συντάσσεται σε πενταπλούν λαµβάνει δε, ένα από τα πρωτότυπα ο 

ανάδοχος και τα λοιπά τέσσερα υποβάλλονται στην Προϊσταµένη Αρχή. 

6. Η προσωρινή παραλαβή δεν δύναται να συντελεσθεί απλώς µόνον µε την 

πάροδο του χρόνου, από τότε που ο εργολάβος υπέβαλε την σχετική αίτηση για 

προσωρινή παραλαβή.  

Η προσωρινή παραλαβή συντελείται µόνον µε την παραπάνω περιγραφείσα 

διαδικασία. 

Η ως άνω προσωρινή παραλαβή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο οιοδήποτε 

ευθυνών του από την σύµβαση, ούτε αποστερεί τον Εργοδότη του δικαιώµατος 

όπως αξιώσει επανόρθωση, χωρίς πρόσθετη πληρωµή οποιασδήποτε εργασίας 

που µπορεί να παρουσιασθεί ως ελαττωµατική, ατελής ή ελλιπής µετά την 

παραλαβή από την Επιτροπή. 

Μετά την προσωρινή παραλαβή τα έργα συντηρούνται υπό του αναδόχου καθ’ 

όλον το χρονικό διάστηµα µέχρι και της οριστικής παραλαβής του ΕΡΓΟΥ, µε 

δαπάνες του. 

Σ’ όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι την οριστική παραλαβή του ΕΡΓΟΥ ο ανάδοχος 

έχει την ευθύνη για την διατήρηση και προστασία του εκτελεσθέντος απ’ αυτόν 
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ΕΡΓΟΥ σε άριστη κατάσταση και για την αποκατάσταση µε δικές του δαπάνες 

όλων των ελαττωµάτων, ατελειών και ελλείψεων που διαπίστωσε η Επιτροπή 

προσωρινής παραλαβής ως και εκείνων που τυχόν παρουσιαστούν κατά το 

χρονικό διάστηµα µέχρι την οριστική παραλαβή, που οφείλονται σε οιονδήποτε 

λόγο και αιτία εκτός εκείνων που αποδεδειγµένα οφείλονται σε κακή χρήση του 

ΕΡΓΟΥ. 

7. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή του έργου είναι ο ΦΑΥ, η 

Τελική επιµέτρηση και το Μητρώο του έργου το οποίο θα περιλαµβάνει τα βασικά 

στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάσθηκε». 

 

Άρθρο 39 : Χρόνος εγγύησης - Συντήρηση του ΕΡΓΟΥ 

 

Από την ηµεροµηνία περαίωσης µέχρι την οριστική παραλαβή του ΕΡΓΟΥ ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση του ΕΡΓΟΥ και 

των εγκαταστάσεων. 

Ο χρόνος εγγύησης – συντήρησης του Έργου, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται 

η οριστική παραλαβή ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες.  

 

Άρθρο 40 : Οριστική Παραλαβή 

1. Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή 

παραλαβή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν4412/16 

 

2. Πριν την διενέργεια της οριστικής παραλαβής ο ανάδοχος θα πρέπει να 

προσκοµίσει την ασφάλιση πολυετούς εγγύησης σύµφωνα µε την § 3.5 του 

άρθρου 25 της παρούσης. 

 

3. Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες από τότε που 

λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο. Αν η οριστική 

παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σ’ αυτή την προθεσµία θεωρείται ότι έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον Ανάδοχο 

σχετικής όχλησης για τη διενέργεια της. 

 Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή, 

διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

 Τότε ακολουθείται και όλη η διαδικασία του προηγούµενου άρθρου. 

 

4. Για τα τµήµατα εκείνα του ΕΡΓΟΥ, των οποίων η ποιότητα εξαρτάται από την 

λειτουργία των, και τα οποία ρητά αναγράφονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής 

Παραλαβής δεν θεωρείται ότι υπάρχει έγκριση παραλαβής τους κατά την έννοια 



ΤΟΙ) όρθρου 692 ΑΚαλλά αντίθετα όλες τις ωθόνες εχειο ανάδοχος και μετά την

οριστική παραλαβή των και για δύο (2) χρόνια λειτουρνκκ των, από την

ημερομηνία της παραλαβής εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της προηγοόμενης

ησρσγρόφου.

5. Μετά την οριστική παραλαβή του ΕΡΓογο ανάδοχος ευθύνεισι κατά τις διατάξεις

ΤΟι) Αστικοό Κώδικσ,

Οι συντάξαντει;; ΕΘΕΩΡΗΘΗ
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