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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
1.1 Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού, λόγου καταστροφής 

για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της περιμετρικής οδού της πόλεως Σάμου.  
 

1.2 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον 
προϋπολογισμό μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των 215.000,00 € με τον Φ.Π.Α 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
2.1  Αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συνολική κατά το 

έντυπο Προσφοράς Ποσοστών Έκπτωσης αξία του έργου (Άθροισμα ΣΠ) μετά των 
απροβλέπτων δαπανών. 

 
2.2 Συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του Περιγραφικού 

Τιμολογίου Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών μειωμένες κατά το αντίστοιχο 
ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος. Στην προσφορά ποσοστών 
έκπτωσης και αυξημένες κατά το εργολαβικό ποσοστό, για γενικά έξοδα και για 
όφελος του αναδόχου  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
3.1 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της Εργολαβίας, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η 

ανάθεση και η εκτέλεση του έργου, είναι όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 της 
διακήρυξης, όπου και καθορίζεται η σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ τους. 
 

3.2 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο,  
1. τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53 παρ. 7ζ του Ν. 4412/2016. 
2. Οι Ευρωκώδικες. 
3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. 

Υ.Δ.Ε.). 
4. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 
3.3 Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να 

προβεί σε συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων 
και σε περίπτωση ασυμφωνίας, να ζητήσει έγγραφα και έγκαιρα από τον 
εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα 
στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με την 
σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του 
έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
4.1 Η συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο 

τεκμήριο ότι ο ανάδοχος:  
 

4.1.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία και έχει λάβει πλήρη γνώση των 
γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
τις πηγές προμήθειας των υλικών, τη μεταφορά τους στο χώρο του έργου, την 
αποθήκευση των υλικών, τη συγκέντρωση, απόθεση και απομάκρυνση των 
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άχρηστων υλικών, την εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των απαραίτητων μηχανημάτων, τις μεταφορικές δυνατότητες και την προσπέλαση 
στο χώρο του έργου. 
 

4.1.2 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, όλα τα στοιχεία της εγκεκριμένης προμελέτης και 
τα τεύχη δημοπράτησης και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την 
εκτέλεση των εργασιών.  
 

4.1.3 Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
το έργο, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του με 
τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
5.1 Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται η σχετική σύμβαση από τον 

Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο. 

 
5.2 Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται να προσέλθει ο ανάδοχος στα γραφεία 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν 4412/2016 μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 
Η έγγραφη πρόσκληση γίνεται συγχρόνως με την κοινοποίηση προς τον ανάδοχο 
της αντίστοιχης εγκριτικής του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης της 
Προϊσταμένης Αρχής. Μέσα στην τασσόμενη προθεσμία ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις και όλα τα απαιτούμενα από 
τη σύμβαση έγγραφα. 
 

5.3 Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ή 
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα από την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία και η 
σύμβαση έχει κατά τα παραπάνω ήδη συναφθεί, κηρύσσεται έκπτωτος από αυτήν, 
χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και 
καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, 
ως ειδική ποινή. (άρθρο 105 παρ. 5 του Ν. 4412/2016). 
 

5.4 Κατά την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα 
του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής 
σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς 
καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που 
γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα 
νόμιμα αποτελέσματά της. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει 
εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο 
αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση 
του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζομένου ως αντικλήτου ότι 
αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο 
θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι 
δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει 
μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η 
διευθύνουσα υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του 
αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά 
από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο. 
 

5.5 Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής έργου, ύστερα από διαγωνισμό, 
επαναϋπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες 
για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε 
προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
6.1 Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 

του Ν. 4412/2016 η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. Η εγγύηση 
κατατίθεται κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης και το 
ύψος της ανέρχεται γενικά σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επό της αξίας της 
σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α). Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται το κονδύλιο των 
απροβλέπτων της αναθεώρησης και δεν περιλαμβάνεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 12 του Ν. 4412/2016 
συμπληρώνεται με κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο. 
Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των 
εργασιών και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαμβάνονται 
προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες. Οι 
κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή 
ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής 
περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών 
που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση 
αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, 
συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι 
επιμετρήσεις. 

6.2 Γενικά για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, αρχική και συμπληρωματική, για την 
συμπλήρωση τους με τις κρατήσεις που γίνονται στις πληρωμές του αναδόχου, τις 
μειώσεις αυτών, την επιστροφή τους καθώς και για τον τρόπο τον οποίο 
παρέχονται αυτές, έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 
7.1  Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο 

ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και 
υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

    
7.2  Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες το 

χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά 
με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων, ανάλογα με τις δυνατότητες 
χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών 
προθεσμιών. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του 
έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν μέσα στην 
προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή 
αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 
Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι 
προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών 
του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 
τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των 
ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των 
διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης 
του αναδόχου.  

 
7.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής 

του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά 
ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το 
χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που 
περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή 
ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. 
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7.4 Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα 
από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του 
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 
εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του έργου. 
 

7.5  Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι μια από τις 
βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται αυστηρά από την 
επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας  

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 
8.1 Για την αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται μέγιστη συνολική προθεσμία τρεις 

(3) μηνών, που θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο για λόγους 
ευθύνης του εργοδότη ή λόγω ανωτέρας βίας. Η παράταση αυτή θα χορηγείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μόνο κατά την απόλυτη κρίση 
της υπηρεσίας. 
 

8.2 Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του 
 έργου με απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η 
 δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια, με 
 ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και 
 εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον 
 ανάδοχο, χωρίς καμία απαίτηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εκ μέρους του 
 εργοδότη. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή κ.λ.π. απασχόληση προσωπικού 
 θα εκδοθούν με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, εάν χρειασθεί, θα 
 συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών 
 
8.3 Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσμίας δεν ορίζονται τμηματικές 

προθεσμίες σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 147 του Ν 4412/2016 (Σε 
περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται 
προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, μπορεί η 
σύμβαση να μην προβλέπει τμηματικές προθεσμίες)  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
9.1  Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον ανάδοχο της τασσόμενης με το 

άρθρο 8 της παρούσας συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες με 
το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 ποινικές ρήτρες και για τα καθοριζόμενα σε αυτό 
χρονικά διαστήματα. Τα ως άνω ποσά ποινικών ρητρών θα παρακρατούνται από 
τις πιστοποιήσεις του έργου. 

  
9.2  Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της 

συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης 
ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις 
εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. 
Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής 
συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις 
εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

 Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της 
σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς 
την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική 
προθεσμία του έργου. 
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 Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας 
δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού 
ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..(άρθρο 148 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

 
9.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις από τη σύμβαση υποχρεώσεις 

του ή δεν συμμορφώνεται με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ) 

– ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

10.1  Επί της αξίας των τιμών μονάδας εργασιών του Τιμολογίου Μελέτης (παρ. 1.3 του 
άρθρου 1) της παρούσας εργολαβίας προστίθεται ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό 
(18%) για γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του αναδόχου. Το ίδιο ποσοστό γενικών 
εξόδων, οφέλους κ.λ.π. ισχύει και για τις παρακάτω περιπτώσεις:  

 
10.1.1  Επί της αξίας των εργασιών των Νέων Τιμών Μονάδας, που τυχόν θα 

συνταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας, αν αυτό επιτρέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία. 

  
10.1.2  Επί της πραγματικής δαπάνης για υλικά και ημερομίσθια εργατοτεχνιτών 

του εργολάβου κ.λ.π., τα οποία δαπανώνται ή καταβάλλονται για εκτέλεση 
απολογιστικών εργασιών, και τα οποία δεν υπόκεινται στην έκπτωση της 
δημοπρασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. Στην 
έκπτωση όμως αυτή υπόκειται το παραπάνω εργολαβικό ποσοστό.  

 
10.2  Οι πληρωμές θα γίνονται ανά μήνα σύμφωνα με τους λογαριασμούς που 

εκδίδονται για πλήρως περαιωμένες εργασίες και υπόκεινται στις παρακάτω 
επιβαρύνσεις:  
α)  Φόρος Εισοδήματος 3% (προπληρωμή σύμφωνα με το νόμο - άρθρο 9, παρ. 

5 του Ν. 2214/94).  
β)  1,2 % + 2,4% χαρτόσημο επί ποσού κρατήσεως υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Απόφαση 

9/94 και 10/94 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και άρθρο 12 του Ν. 
915/1979).  

γ)  6 ‰  υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (άρθρο 27, παρ. 34 και 35 του Ν. 2166/93 - ΦΕΚ 
137/Α24-8-93, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2β του άρθρου 8 του 
Ν.2430/96 - ΦΕΚ156/Α10-7-96). Η κράτηση αυτή κατατίθεται στα 
υποκαταστήματα της ΕΤΕ, στο λογαριασμό 040/546107/30 και αποδεικνύεται 
από σχετικό δελτίο καταθέσεων της ΕΤΕ.  

δ)  0,5% +2,4% χαρτόσημο επί ποσού κρατήσεως υπέρ Ε.Μ.Π.  
ε)  Κάθε άλλη επιβάρυνση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα υποβολής των 

προσφορών και κατά την ημέρα σύνταξης του λογαριασμού.  
στ)  Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών και οργανισμών θα παρακρατείται ο 

επιβαλλόμενος από το Νόμο φόρος εισοδήματος, ο οποίος ορίζεται σε 
τέσσερα τοις εκατό (4%) στη συνολική ακαθάριστη αξία των έργων (παρ. 8 του 
άρθρου 13 του Ν. 2238/94 «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» - 
ΦΕΚ 151/Α/16-9-94, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 
2753/99 - ΦΕΚ 249/Α/17-11-99).  

 
10.3  Οι τιμές μονάδος των εγκεκριμένων Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων 

Εργασιών, περιλαμβάνουν τις κάθε είδους επιβαρύνσεις τους, δηλαδή φόρους, 
τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λ.π. Κάθε απαλλαγή από οποιαδήποτε 
επιβάρυνση της παραγράφου 8.2, που τυχόν θα δοθεί κατά την εκτέλεση του 
έργου, θα εκπέσει για ωφέλεια του έργου.  
Τα παραπάνω ισχύουν και για νέες τιμές μονάδας που τυχόν θα κανονισθούν.  
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10.4  Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου και θα καταβληθεί 
από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο σύμφωνα με το νόμο. 

  
10.5  Τμηματικές πληρωμές θα γίνονται ανά μήνα και για τα υλικά που προσκομίσθηκαν 

στο εργοτάξιο και έχουν βεβαιωθεί από την Υπηρεσία και βάσει πιστοποιήσεων, 
που θα συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.  

 
10.6  Τα στοιχεία που καθορίζονται από τα άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/2016 

συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα κατά χρονικά διαστήματα 
ενός μηνός, όπως και στην παράγραφο 8.2 παραπάνω αναφέρεται.  

 
10.7  Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 

α)  Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Εφορία).  

β)  Το παραστατικό καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπου θα 
εμφαίνεται ότι κατατέθηκε από τον ανάδοχο στον τηρούμενο λογαριασμό 
αριθμ. 040/546107/30 το ποσοστό του 6‰ επί του λογαριασμού του (χωρίς 
ΦΠΑ) υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, που προβλέπεται από το άρθρο 27, παρ. 34, 35, 
36, 37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/24-8-93).  

γ)  Το επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ αντίτυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του 
αναδόχου για τις προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τα 
άρθρα 2 και 3 της Αποφ. 1120858/5411/0014/ΠΟΛ. 1272/95 του Υπ. 
Οικονομικών (ΦΕΚ 1 032/Β/14-12-1995).  

δ)  Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.  
ε)  Γραμμάτιο εισπράξεως της υπέρ του Δημοσίου καταβολής του φόρου 

εισοδήματος, που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση.  
στ)  Την αντίστοιχη βεβαίωση των ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, Επικουρικό, κ.λ.π.) 

για την εξόφληση των σχετικών προς το έργο εισφορών. (Εγκύκλιος 
Ε41/40/71/82 του ΙΚΑ και διατάξεις που αναγράφονται σ'αυτήν - άρθρα 6 και 7 
του Ν. 1239/82 - ΦΕΚ 35/Α/23-3-1982).  

ζ)  Γραμμάτιο καταβολής υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ ποσοστού 1.2% πλέον 2,4% 
χαρτόσημο επί του ποσού κρατήσεως (Απόφ. 9/94 και 10/94 της Ολομέλειας 
του Αρείου Πάγου).  

η)  Βεβαιώσεις ποιοτικών ελέγχων των εργασιών που έγιναν στο συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα από εργαστήριο επιλογής της Υπηρεσίας. Η επιλογή των 
εργαστηρίων θα γίνει ανάμεσα σε τρία αναγνωρισμένα εργαστήρια που θα 
προτείνει ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις συνολικές υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από το σύνολο των συμβατικών τευχών (τεύχος τεχνικής 
περιγραφής κ.λ.π.)  

θ)  Γραμμάτιο καταβολής υπέρ του Ε.Μ.Π. ποσοστού 0,5% πλέον 2,4% 
χαρτόσημο επί του ποσού κρατήσεως.  

 
10.8 Για την πληρωμή των λογαριασμών ο εργολάβος πρέπει να παραδώσει στην 

υπηρεσία τα αντίστοιχα υλικά που αντικατέστησε (φωτιστικά σώματα, καλώδια, 
κλπ). 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
11.1 Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν 

περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα 
σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου αναγκαίες, λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων, συνάπτεται σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 
 
11.2 Αν υπάρξει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν προκύπτουν από αλλαγές της 

μελέτης, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται 
αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα 
με  το άρθρο 156 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των εργασιών αυτών 
καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης. 

 
11.3  Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων της παρ. 5 

του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 
 
11.4 Προκειμένου για νέα επί μέρους εργασία που αφορά το τμήμα του έργου που 

εκτελείται με τιμές μονάδος, η τιμή της που θα κανονιστεί σύμφωνα με τα 
παραπάνω 11.2 και 11.3 θα μειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο 
ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα 
προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος 
του αναδόχου 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 
12.1  Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016. 
  
12.2  Για την αναθεώρηση θα εφαρμοσθούν οι συντελεστές των εγκεκριμένων άρθρων, 

που αναγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της μελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

 
13.1  Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 

του έργου και της σχετικής εγκριτικής του απόφασης, αντίτυπα ή αντίγραφα των 
οποίων επισυνάπτονται στον τελικό λογαριασμό.  

 
13.2  Πριν από τη θεώρηση του τελικού λογαριασμού (καθώς και όλων των ενδιάμεσων 

λογαριασμών) ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει όσα δικαιολογητικά 
αναγράφονται στην παράγραφο 10.7 παραπάνω και βεβαίωση του αρμόδιου 
υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές 
με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές.  

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 

 
14.1  Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της 

αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση 
από την εγχώρια βιομηχανία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με εξαίρεση 
εκείνα που δεν παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα για τα οποία στα 
συμβατικά στοιχεία ορίζεται ότι θα είναι από την αλλοδαπή.  

 
14.2  Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με 

τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των 
Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα 
συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, άριστης ποιότητας και της απόλυτης 
εγκρίσεως του αρμόδιου οργάνου της επιβλέψεως, σχετικά με τη προέλευση, τις 
διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις 
προδιαγραφές κ.λ.π.  
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14.3  Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την 
παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 
του Ν. 4412/2016 

 
14.4  Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή 
περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας εκ των οποίων ανήκει 
στην ομάδα επίβλεψης, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός 
της επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει 
και άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή 
μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για τον επανέλεγχο της 
παραλαβής υλικών και να διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε 
περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να 
ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, 
ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο 
με απόφαση της προϊσταμένης αρχής.  

 
14.5  Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση 

υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, 
διατάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο 
ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά 
τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γ.Γ.Δ.Ε. ή 
Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις 
εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, 
αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη 
βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του 
έργου. 

 
14.6 Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή 

οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον 
ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η 
ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την 
αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση 
των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν 
το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες 
δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του 
αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή 
μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό 
του ελαττώματος. 

 
14.7 Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η 

προηγούμενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίησή της. Με την εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η 
υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν 
επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει 
με διαταγή του το ελάττωμα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για 
την άρση του ελαττώματος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την 
αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται αμέσως από τον ανάδοχο. Η προϊσταμένη 
αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την απόφασή της 
μπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το 
κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς την 
απόφαση αυτή/ 

 
14.8  Γενικά έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016 καθώς 

και του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016 που προβλέπουν τις διαδικασίες 
αποκατάστασης ελαττωμάτων στα έργα 
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ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΥΧΟΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
15.1  Για τον τρόπο μέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών καθώς και τυχόν νέων 

εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται από τα σχετικά άρθρα των εγκεκριμένων 
Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών. 

 
15.2  Κάθε είδους εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος 

επιμέτρησης, θα επιμετρείται και θα πληρώνεται με βάση τις πραγματικά και μόνο 
εκτελεσθείσες μονάδες. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

 
16.1 Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες 

από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα 
κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Αν το έργο 
παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον 
δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού. 

 Κατ' εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου 
στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον 
ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας 
καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των 
ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

 
16.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα 

κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η 
προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να 
εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την 
επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το 
ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες 
γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. 

 
16.3 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για 

οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια 
υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή 
ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων 
μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του 
φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με 
δικές του δαπάνες. 

 
16.4 Γενικά για τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζημιώσεων έχουν 

εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 
 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
17.1  Ο καθορισμός από τα σχέδια των μελετών και τις οδηγίες της Τεχνικής Περιγραφής 

και των ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των 
εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια 
εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, που συνθέτουν κάθε 
επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του έργου.  

 
17.2  Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται 

κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος 
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από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου 
πρέπει να είναι άρτιο και αρμονικό ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα 
υπόλοιπα τμήματα του συνολικού έργου.  

 
17.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στον εύλογο χρόνο που 
θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να το εκτελέσει σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου χωρίς άλλη διατύπωση και με την τιμή 
που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.  
 

17.4 Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνηση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα, και πάντως 
πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία 
και να συμμορφώνεται απόλυτα προς αυτές. Δεν θα αναγνωρισθεί καμία οδηγία, 
απόφαση ή εντολή που δόθηκε μόνο προφορικά. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αίτηση 
του αναδόχου για λήψη πληροφοριών και οδηγιών, άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 

  

ΑΡΘΡΟ 18: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
18.1  Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το 

άρθρο 146 του Ν. 4412/2016  
 
18.2 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο θα συντάσσεται κατά τον 

χρόνο εκτέλεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, 
άρθρο 151 του Ν. 4412/2016, όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρες και οι 
εργασίες ότι δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν δύναται να πιστοποιηθούν   

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
19.1 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 

καλή λειτουργία και τη συντήρηση του έργου για τους επόμενους δεκαπέντε 
(15) μήνες από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης του, σύμφωνα με 
το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016. 

 
19.2 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων 

κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από 
την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του 
υπόχρεου αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
20.1  Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τόσο για την εφαρμογή όσο και για την ποιότητα 

και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως 
έλεγχος, που ασκείται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά 
κανένα τρόπο από την ευθύνη.  

 
20.2  Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των 

υλικών που θα χρησιμοποιήσει και την εκτέλεση γενικά των εργασιών 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών 
προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) – ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 
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21.1  Κανονιστικές απαιτήσεις  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με 
τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ (Κυρίου του 
Έργου), όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας, αναφορικά με την ασφάλεια και 
υγεία των εργαζομένων.  
 

21.2  Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ)  
 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ 
ορίζονται οι εξής:  
 
21.2.1  Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
  
21.2.2  Ορισμός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. 

Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα 
και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του 
τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και 
του γιατρού Εργασίας, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 294/88). Η 
ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και συντονιστή 
ασφαλείας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας 
γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη, Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο 
αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.  
Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, 
συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή 
ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ, περιλαμβανομένης της εκτίμησης του 
εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κ.λπ. ο ανάδοχος μπορεί 
να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη 
(ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία 
Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π).  
 

21.2.3  Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α ΥΕ.  
 
21.2.4  Οργάνωση υπηρεσιών Α ΥΕ υπεργολάβων.  
 
21.2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες 

για:  
 Αναφορά ατυχήματος  
 Διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της 

νομοθεσίας  
 Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης  
 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας  
 Εκπαίδευση προσωπικού  
 Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων.  
  

21.2.6  Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια 
μελέτη προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της 
μελέτης ή της κατασκευής.  

 
21.2.7  Διαδικασίες Επιθεωρήσεων  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των 
χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε 
εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν 
οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη 
μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που 
επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.  
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21.2.8  Άλλες προβλέψεις  

 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο 
προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.ΕΠ.Ε.  

 Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ.  

 Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους 
εργαζόμενους στο εργοτάξιο.  

 Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το 
συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού 
ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας.  
 

21.2.9  Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ  
Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την 
αναθεώρηση του Σχεδίου και του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της 
Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα ΑΥΕ και να 
συντάξει τον τελικό ΦΑΥ,  
Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, 
στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν 
επέλθει, Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται 
σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ 
ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι 
όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από 
την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, 
αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους αδαπάνως για το Δημόσιο.  
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
 
21.2.9.1 Γενικά:  
 Είδος έργου και χρήση αυτού  
 Σύντομη περιγραφή του έργου 
 Ακριβής διεύθυνση του έργου  
 Στοιχεία του κυρίου του έργου  
 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ  
  
21.2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.  
 
21.2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή 
πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.  
 
21.2.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ 
του εργοταξίου  
 
21.2.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου 
αποκομιδής αχρήστων.  
 
21.2.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών.  
 
21.2.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.  
 
21.2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις 
ισχύουσες διατάξεις, Π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων 
ορυγμάτων, ή επιχωμάτων, κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος.  
 
21.2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών 
του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του 
έργου.  
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21.2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων 
και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου 
με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας, π.χ. Χ= χαμηλή εκτίμηση 
κινδύνου, Μ= μέτρια εκτίμηση κινδύνου, Υ= υψηλή εκτίμηση κινδύνου.  
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. .  
 
21.2.9.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δε μπορούν 
να αποφευχθούν.  
 
21.2.9.12 Για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να 
αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή του, καθώς ειδικά 
μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα 11 του 
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96).  
 
Το ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:  
 
21.2.9.Α Γενικά  
 Είδος έργου και χρήση αυτού 
 Ακριβή διεύθυνση του έργου 
 Αριθμό αδείας  
 Στοιχεία του κυρίου του έργου  
 Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει το ΦΑΥ  
  
21.2.9.Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου:  
 Τεχνική περιγραφή του έργου  
 Παραδοχές μελέτης  
 Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη»  
  
21.2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και υγείας, τα 
οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π .χ. 
εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π.  
Ενδεικτικά, οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή 
τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από 
τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κ.λ.π.) 
στην πυρασφάλεια, κ.λ.π.  
 
21.2.9.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου  
Το ανωτέρω περιλαμβάνει:  
 Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου, π.χ. όλα τα στοιχεία που θα 

αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά 
φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες, 
ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πώς θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι 
θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων.  

 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης 
του έργου, π.χ. οδηγίες χρήσης του ακινήτου και κινητού εξοπλισμού 
που ανήκει στη συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού, κ.λ.π.  

 Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες 
οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου.  

 Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο 
εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί 
την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ -ΦΑΥ. Μετά την αποπεράτωση του 
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έργου ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

   
21. 3  Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν την οργάνωση 
του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 
πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της 
προσφοράς του (Απόφ. ΔΙΠΑΔ/889/2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

22.1  Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του 
Ν. 4412/2016. 

 
22.2  Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 

4412/2016.  
 
22.3  Για τη προσωρινή παραλαβή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 170 του 

Ν. 4412/2016. 
 
22.4  Για την οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 

4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 23: ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
23.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά από την ολική περάτωση των 

εγκαταστάσεων, να κάνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες, τις απαιτούμενες 
δοκιμές, που χρειάζονται για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων, να 
θέσει σε λειτουργία και να ρυθμίσει όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις. Μόνον τότε θα 
συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα 
Μηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής.  

 
23.2  Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Εννοείται ότι 

η έννοια των κανονισμών περιλαμβάνει και κανονισμούς ή προδιαγραφές 
αρμοδίων Δημόσιων Επιχειρήσεων όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.  

 
23.3  Ο ανάδοχος οφείλει, μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την 

παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην 
Επίβλεψη, σε δύο (2) αντίγραφα και στην Ελληνική γλώσσα, πλήρεις και 
λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού λειτουργίας και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, που εκτελέσθηκαν από αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές 
καταχωρείται στο φάκελο της Επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του 
κυρίου του έργου. 

  
23.4  Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να εκπαιδεύσει 

το προσωπικό που θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου, στη χρήση και τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων και να το ενημερώσει πάνω σε όλα τα λειτουργικά 
διαγράμματα, οδηγίες και λοιπά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που θα εκπονήσει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει ο εργοδότης.  

 
23.5  Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά 

χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι' αυτό.  
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23.6  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά, για την οποία 
ευθύνεται ο ίδιος (κατά την κρίση της Υπηρεσίας), μέσα στην προθεσμία που θα 
του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει δικαίωμα να εκτελέσει την 
επανόρθωση αυτή (οποιουδήποτε οικονομικού ύψους) απευθείας σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου. Η προθεσμία της παραγράφου αυτής θα είναι κατ' 
ελάχιστον μία (1) ημέρα και το μέγιστο πέντε (5) ημέρες, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας.  

 
23.7 Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

περιορισθεί στο χώρο που θα του υποδείξει η Επίβλεψη και να πάρει τα 
κατάλληλα μέτρα, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία μέσα στο κτίριο του 
εργατοτεχνικού προσωπικού τυχόν άλλων εργολαβιών ή των χρηστών του κτιρίου.  

 
23.8 Παράλειψη των υποχρεώσεων αυτών από μέρους του αναδόχου, αναστέλλει 

την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

24.1  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό 
προσωπικό του, που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κλπ), σύμφωνα 
με τις σχετικές για τους Οργανισμούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του 
αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το 
ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από το 
Κράτος.  

 
24.2  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια του 

χρόνου από την υπογραφή της συμβάσεως μέχρι την οριστική παραλαβή, 
ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και φθοράς περιουσίας, η οποία θα 
καλύπτει πιθανές ή ενδεχόμενες οφειλές, για προστασία του έναντι όλων των 
διεκδικήσεων που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία των εργασιών του ή των 
εργασιών των υπεργολάβων του.  

  
24.3  Θα καθορίζεται δε στο ασφαλιστικό συμφωνητικό όρος απαλλαγής ευθύνης ως 

εξής:  
Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει από ευθύνες, στο 
μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, τον Εργοδότη, τους εκπροσώπους του, 
καθώς και τους επιβλέποντες Μηχανικούς και τους εκπροσώπους τους. Θα τους 
απαλλάσσει από οποιαδήποτε βλάβη και από οποιεσδήποτε δαπάνες ή αμοιβές 
που απορρέουν από την αποκατάσταση σωματικών βλαβών ή φθοράς 
περιουσίας, οχημάτων, μηχανημάτων, ειδικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου 
του θανάτου, της σωματικής βλάβης, της ψυχικής οδύνης και της ηθικής βλάβης 
των παθόντων και της φθοράς παρακειμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, που 
λαμβάνουν χώρα στο εργοτάξιο, ή που σχετίζονται με την Εργασία, στα πλαίσια 
των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, είτε η ευθύνη αυτή είναι απόρροια 
της αμέλειας του αναδόχου ή των εκπροσώπων του ή των υπό την υπηρεσία του ή 
των υπαλλήλων ή υπεργολάβων του, είτε όχι, είτε προκύπτει από πράξεις ή 
παραλείψεις του ιδίου του Εργοδότη ή του αναδόχου ή των προστιθέντων τους.  
 

24.4  Οι ακόλουθες προβλέψεις θα συμπεριληφθούν επίσης στο ασφαλιστικό 
συμφωνητικό αστικής ευθύνης και φθοράς περιουσίας, του αναδόχου:  

 
α)  Το συμφωνητικό θα περιέχει τον όρο ότι δεν θα ακυρωθεί, τερματισθεί, 

τροποποιηθεί ή αλλαχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν έχει 
αποσταλεί στον ασφαλιζόμενο, δέκα (10) ημέρες νωρίτερα, συστημένη έγγραφη 
ειδοποίηση. Αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής θα αποσταλεί επίσης στον 
Εργοδότη.  
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β) Ένα αντίγραφο του ανωτέρου ασφαλιστικού πρέπει να παραδοθεί στον 

Εργοδότη κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.  
 
Η ασφάλεια αυτή θα καλύπτει και τον ανάδοχο σαν συνασφαλιζόμενο για 
οποιαδήποτε ζημιά στο εργατικό προσωπικό ή στους επισκέπτες καθώς και για 
οποιαδήποτε φθορά σε ξένη περιουσία.  
 

24.5  Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακρατεί από το λογαριασμό του αναδόχου κατά την 
κρίση του ανάλογα ποσά μέχρι την προσαγωγή των παραπάνω ασφαλιστηρίων 
συμφωνητικών ή και να προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια του 
Έργου ή μέρος αυτής και να χρεώσει τη δαπάνη στον ανάδοχο.  

 
24.6  Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά 

συμφωνητικά καταστεί μη ικανοποιητικό για τον Εργοδότη, είτε στον τύπο είτε στην 
ουσία, ή εάν η ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συμφωνητικό 
κριθεί μη αρεστή στον Εργοδότη, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει έγκαιρα 
νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο και να το υποβάλλει έγκαιρα στον Εργοδότη για 
έγκριση πριν από τη λήξη ή διακοπή της προηγούμενης ασφάλισης.  

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 
25.1  Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, κ.λ.π. και οφείλει να 

ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και 
εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, 
σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λ.π.  

 
25.2  Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως τις εγκεκριμένες διατάξεις των 

Τεχνικών Κανονισμών που αναφέρονται σε κατασκευές ικριωμάτων, υδραυλικές 
και μηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π., να οργανώσει τα συνεργεία του σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε με τους εργατικούς νόμους και ιδίως σχετικά 
με τις ημέρες και ώρες εργασίας, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, τα γραφεία Ευρέσεως 
Εργασίας, την ασφάλεια εργατών και να τηρεί τις σχετικές αστυνομικές διατάξεις 
όπως και αυτές του ΓΟΚ, Κτιριοδομικού Κανονισμού κ.λ.π.  

 
25.3  Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση των σχετικών νόμων και 

υποχρεούται να ελέγχει όλα τα παραπάνω με τα υπεύθυνα όργανά του και κυρίως 
με τους διπλωματούχους μηχανικούς που χρησιμοποιεί και οι οποίοι φέρουν κάθε 
σχετική ευθύνη.  

 
25.4  Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των μέσων που χρησιμοποιεί και 

των έργων που εκτελούνται και για κάθε ατύχημα, φθορά ή ζημιά που θα συμβεί 
τυχόν στον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία 
δική του ή μελών του προσωπικού του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
παραπάνω εργασιών.  
Αν αποδοθεί τυχόν ευθύνη, οποιασδήποτε φύσεως στον Εργοδότη ή στους 
επιβλέποντες μηχανικούς του, για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες, ο 
ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στον Εργοδότη στο ακέραιο, για κάθε ζημία του, 
θετική ή αποθετική, στην οποία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν καταβολή για 
λόγους ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.  
 

25.5 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην μη 
λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.  

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

– ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
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26.1  Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση, στο εργοτάξιο ή όπου αλλού 
του υποδείξει η Επίβλεψη και φύλαξη όλων των υλικών που θα ενσωματωθούν 
στο Έργο, κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η κλοπή, η θραύση, η ζημιά, η 
καταστροφή του υλικού ή η διείσδυση σε αυτό ακαθαρσίας ή ξένων υλών. Αυτήν 
την ευθύνη την έχει τόσον κατά τις ώρες της εργασίας, όσον και κατά τις λοιπές 
ώρες, μηδέ των αργιών εξαιρουμένων. Την ίδια ακριβώς ευθύνη έχει και για τις 
ολοκληρωμένες εργασίες, μέχρι αυτές να παραδοθούν προς χρήση. Κανένα υλικό 
που έχει υποστεί ζημιά, θραύση ή καταστροφή δεν θα ενσωματώνεται στο Έργο, 
ενώ ΟΙ ακαθαρσίες και οι ξένες ύλες θα αφαιρούνται από όλα τα υλικά προτού 
αυτά ενσωματωθούν στο έργο.  

 
26.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προστατεύει με δικά του έξοδα από φθορά ή 

κλοπή τα μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κ.λ.π. του έργου που προορίζονται για 
χρήση ή ενσωμάτωση.  

 
26.3  Επίσης, θα επιτρέπει στον Εργοδότη να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε εξοπλισμό σύμφωνα με ένα αμοιβαία συμφωνούμενο 
χρονοδιάγραμμα, πριν από την αποπεράτωση του Έργου. Η τοποθέτηση και η 
εγκατάσταση του εξοπλισμού τούτου δεν θα θεωρείται κατά οποιοδήποτε τρόπο 
ως απόδειξη συμπλήρωσης ή αποδοχής του έργου ή οποιουδήποτε μέρους του.  

 
26.4  Ο ανάδοχος θα ασφαλίσει με έξοδά του το έργο, τα υλικά, τα μηχανήματα και 

λοιπό εξοπλισμό έναντι κλοπής και πυρκαγιάς, όπως και έναντι βίαιων ή 
τρομοκρατικών ενεργειών.  

 
26.5  Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του εργοταξίου και θα μεριμνά για την 

απαγόρευση εισόδου σε αυτό μη εξουσιοδοτημένων προσώπων μέχρι την 
οριστική παραλαβή του Έργου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον Εργοδότη.  

 
26.6  Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση αλλοδαπών, εφόσον δεν έχουν 

άδεια παραμονής. Οι υποχρεώσεις εργοδοτών αλλοδαπών εργαζομένων και οι 
σχετικές κυρώσεις αναφέρονται στο άρθρο 53 του Ν.2910/2001 "Είσοδος και 
παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 
91/Α/2.5.2001). "  

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
27.1  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, 

να αφαιρέσει και να απομακρύνει με δαπάνες του, όλες τις προσωρινές 
εγκαταστάσεις που προβλέπονται από προηγούμενο άρθρο αυτής της Ε.Σ.Υ., τα 
απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, χρήσιμα ή άχρηστα πλεονάζοντα 
υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π., και να παραδώσει τελείως 
καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου, 
φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση που απαιτείται για την παράδοση 
και εύρυθμη λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην Ε.Σ.Υ. 
και τους όρους της σύμβασης.  

 
27.2  Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και αποκομίσει κάθε 

προστατευτική κατασκευή που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών 
και παραγωγής υλικών) ή για αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών, ατυχημάτων 
κ.λ.π. έχει δε εκλείψει κατά την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος κατασκευής της. Αν 
μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος 
δεν αρχίσει και μέσα σε εύλογη προθεσμία δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, 
αυτές θα εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασμό του και η σχετική δαπάνη 
θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωμή του και, εκτός αυτού, δεν θα εκδίδεται 
βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος που αφορούν.  
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ΑΡΘΡΟ 28: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

– ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Κ.Λ.Π. 

 
28.1  Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από 

ειδικευμένο προσωπικό.  
 
28.2  Ο εκπρόσωπος του αναδόχου, ορίζεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

143 του Ν. 4412/2016. 
 
28.3  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέσει επί τόπου για τη διεύθυνση της κατασκευής 

του έργου διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό. Οι παραπάνω μηχανικοί θα πρέπει 
να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην κατασκευή έργων. Σε περίπτωση που 
ο μηχανικός που έχει ορίσει ο ανάδοχος για την επίβλεψη της κατασκευής του 
έργου από μέρους του, απουσιάζει από το εργοτάξιο πέραν των τριών (3) ημερών 
χωρίς να αντικατασταθεί (με εγγραφή στο ημερολόγιο) από άλλον, πλήρως 
ενημερωμένο μηχανικό όμοιας ειδικότητας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 150 Ευρώ 
για κάθε ημέρα απουσίας του και για κάθε μηχανικό.  
Ακόμη ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέσει επί τόπου για την κατασκευή του 
έργου και τους αναγκαίους Υπομηχανικούς και Εργοδηγούς, ανάλογα με τις 
ανάγκες των εργασιών και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης.  
Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργω καθορίζεται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής άρθρο 139 του Ν. 4412/2016. 
 

28.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο 
εργοτάξιο όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. 

  
Πιο αναλυτικά:  
 
28.4.1  Προσωρινή ηλεκτρική παροχή από τον ανάδοχο  

Κάθε απαιτούμενη εγκατάσταση για την εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας 
φωτισμού και κίνησης, που είναι απαραίτητη για κατασκευαστικούς 
σκοπούς, θα αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετο κόστος 
για τον Εργοδότη. Ο ανάδοχος θα φροντίσει για όλο τον προσωρινό 
φωτισμό, τον φωτισμό ασφαλείας και την ισχύ που χρειάζεται για 
κατασκευαστικούς λόγους και θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης σε πλήρη ικανοποίηση του Εργοδότη.  
Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε δαπάνη ηλεκτροδότησης των χώρων της 
εργολαβίας του με τις σχετικές προσαυξήσεις για όσο διάστημα ισχύει η 
παρούσα Σύμβαση. Μετά την αποπεράτωση του έργου θα αποξηλώσει με 
δικά του έξοδα τα δίκτυα και θα εξοφλήσει τους λογαριασμούς που τον 
βαρύνουν.  
 

28.4.2  Προστασία πυρός 
 Ο ανάδοχος θα παράσχει και θα συντηρεί έναν επαρκή αριθμό 

πυροσβεστήρων και θα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για 
την πρόληψη πυρκαγιάς.  

 
28.4.3  Διατήρηση σχεδίων  

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την διατήρηση μιας σειράς σχεδίων 
στο εργοτάξιο, στην οποία θα σημειώνει κάθε τροποποιητική εντολή. Ο 
Εργοδότης θα παράσχει μια σειρά εγκεκριμένων σχεδίων που θα είναι 
χαρακτηρισμένα ως "Σχέδια εργοταξίου".  
 

28.4.4  Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των 
στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογή των μέτρων 
ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης 
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των εργασιών, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, τα Π. Δ/τα και τις 
Αποφάσεις, και με κάθε άλλη διάταξη που ισχύει, καθ' όλη τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου.  

 
28.4.5  Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε κατασκευή αναγκαία για την προστασία, τόσο 

των εργαζομένων στο εργοτάξιο, όσο και των εκτός αυτού διερχομένων, 
και για οτιδήποτε απαιτείται να κατασκευασθεί με σκοπό την ασφάλεια 
των έργων και των προσώπων και που είναι συμβατική υποχρέωσή του.  

 
28.4.6  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας που χρειάζεται από το νόμο (όχι 
αυτής που απαιτείται για την ανέγερση της οικοδομής) και είναι ουσιαστικά 
και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που 
ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.   

 
ΑΡΘΡΟ 29: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
29.1 Ανεξάρτητα από εργαστηριακά μέσα και εργαστηριακό προσωπικό της 

Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, ο ανάδοχος οφείλει εφ' όσον του ζητηθεί από 
την Υπηρεσία, να διαθέσει με μέριμνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, 
συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου. 
 

29.2 Τα αποτελέσματα των υπ' όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός 
δύο ημερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται 
χρονικό διάστημα για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπ' όψη. Οι πάσης 
φύσεως δοκιμές, με ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους των δοκιμών, 
καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις 
τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. 

 
29.3 Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον 

ανάδοχο, η Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε 
εργαστηριακή εξέταση τους, για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων 
εργασιών. 

 
29.4 Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά υλικό ή εργασία, δεν παρέχει 

στον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη 
παράταση προθεσμίας, για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειασθεί 
για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία είναι δόκιμα ή όχι. 

 
ΑΡΘΡΟ 30: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
30.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από 

ειδικευμένο προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της 
σύμβασης και τις εντολές των αρμοδίων οργάνων της επίβλεψης του έργου 
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