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Άρκρο 1. Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ 
 

1.1 Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι θ εκτζλεςθ του ζργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ 

ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε) ΣΙ  ΕΡΡΕ», ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ των εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν τθσ δθμοπράτθςισ του. Το ζργο 

περιλαμβάνει τισ εξισ  παρεμβάςεισ Ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των κτιρίων του Λδρφματοσ:  

    • Αντικατάςταςθ λαμπτιρων ι και φωτιςτικϊν με αντίςτοιχα τεχνολογίασ LED. 

    • Εγκατάςταςθ Φ/Β ςτακμοφ ιςχφοσ 550,19 Kwp ςτισ ςτζγεσ των κτιρίων Αϋ, Βϋ,Γϋ και Δϋ, και θ 

ςφνδεςι του ςτο δίκτυο του ΔΕΔΔΘΕ, υπό κακεςτϊσ ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ,  και  

    • Εγκατάςταςθ εςωτερικοφ κεντρικοφ δικτφου διανομισ κερμικισ ενζργειασ ςτα κτίρια και 

ςφνδεςθ με το δίκτυο τθλεκζρμανςθσ τθσ πόλθσ των Σερρϊν (τθσ ΚΕΜΘ Α.Ε.). 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 

                                   45316000-5  Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων φωτιςμοφ και ςθματοδότθςθσ 

                                   45251100-2  Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για μονάδα θλεκτροπαραγωγισ 

                                   45232140-5  Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ κεντρικϊν αγωγϊν τθλεκζρμανςθσ 

                                   45232142-9  Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για ςτακμοφσ μετάδοςθσ κερμότθτασ 

 

1.2 Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζρχου είναι 2.590.500,00 € με τα απρόβλεπτα, τθν ανακεϊρθςθ 

και τον  Φ.Ρ.Α. 

1.3 Με το με αρ. πρωτ. 393/24-01-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΛ7ΛΛ-ΗΚ)  ζγγραφο τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ , όπωσ τροποποιικθκε με το με αρ. πρωτ. 379/20-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ2Λ7ΛΛ-1Ψ0), το 

ζργο εντάχκθκε ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΡΣ 

5029970. 

Άρκρο 2. Αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία - υμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ 

 

2.1 Θ αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό του 

προχπολογιςμοφ προςφοράσ του αναδόχου (Σ.Ρ.), προςαυξθμζνο κατά το ποςό των Γενικϊν 

Εξόδων και   Οφζλουσ Εργολάβου (18%) και κατά το ποςό των απρόβλεπτων δαπανϊν και τθσ 

ανακεϊρθςθσ επί του προχπολογιςμοφ προςφοράσ. 

2.2 Συμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ είναι αυτζσ που περιζχονται ςτο τιμολόγιο προςφοράσ του 

αναδόχου. 
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 Άρκρο 3. ειρά ιςχφοσ τευχϊν και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ  – Φάκελοι ςχεδίων 
 

3.1 Τα τεφχθ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ δθμοπράτθςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, είναι δε 

κατά ςειρά ιςχφοσ τουσ (ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων που περιζχουν) τα 

παρακάτω: (όπωσ αναφζρονται και ςτο άρκρο 5 τθσ διακιρυξθσ ). 

1. Θ ςφμβαςθ. 

2. Θ Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ. 

3. Θ Οικονομικι Ρροςφορά  

4. Το Τιμολόγιο τθσ μελζτθσ  Δθμοπράτθςθσ  

5. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα τυχόν Ραραρτιματα τουσ, 

7.  Τα τεφχθ τθσ Τεχνικισ  Ρεριγραφισ  Εργαςιϊν,  

8. Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ  Μελζτθσ. 

9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ που κα χορθγθκοφν ςτον Ανάδοχο από τθν Υπθρεςία κακϊσ και 

οι Τεχνικζσ Μελζτεσ που τυχόν κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ δθμοπράτθςθσ, όπωσ τελικά κα εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία 

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Ρρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα 

εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. 

3.2 Επίςθσ ζχουν ςυμβατικι ιςχφ, επόμενθ των αναφερόμενων ςτθν προθγοφμενθ 

παράγραφο: 

(1) Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια Αρικμ. Αποφ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 – 

ΦΕΚ1746Β, 19.05.2017 όπωσ αυτά κα ιςχφουν κατά τθν δθμοπράτθςθ του ζργου, 

ςφμφωνα και με τθν Εγκφκλιο 11/19-06-2017 ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466 Υπουργείου 

Υποδομϊν & Μεταφορϊν. 

(2) Οι Ευρωκϊδικεσ. 

(3) Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ι του τ. Υ.Δ.Ε.). 

(4) Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ ςτο περιεχόμενο ενόσ και του αυτοφ από τα παραπάνω ςυμβατικά ςτοιχεία, 

θ τελικι επιλογι ανικει ςτθν Υπθρεςία και ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί χωρίσ 

αντιρριςεισ ςε αυτιν και χωρίσ να δικαιοφται να προβάλει οποιαδιποτε απαίτθςθ για αποηθμίωςθ από 

αυτιν τθν αιτία.  
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 Άρκρο 4. Μελζτθ των ςυνκθκϊν και όρων καταςκευισ του ζργου 
 

4.1. Θ υποβολι προςφοράσ ςτθν δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι ο ανάδοχοσ: 

4.1.1 Ζχει επιςκεφκεί και ελζγξει τθν τοποκεςία, τθν διαμόρφωςθ και τθν φφςθ του εδάφουσ του 

γθπζδου του ζργου και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν, ειδικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν 

καταςκευισ τουσ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά ςτισ πθγζσ προμικειασ των υλικϊν, τθ μεταφορά τουσ 

ςτο χϊρο του ζργου, τθν αποκικευςθ των υλικϊν, τθ ςυγκζντρωςθ - απόκεςθ και απομάκρυνςθ 

των αχριςτων υλικϊν εκςκαφϊν, κακαιρζςεων – αποξθλϊςεων, κοπισ δζνδρων, εκκάμνωςθσ, 

κ.λπ. ςε χϊρουσ που επιτρζπεται από τισ αρχζσ – τθρουμζνων και των ιςχυουςϊν διατάξεων για 

διαχείριςθ και απόρριψθ αποβλιτων καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ ςε μονάδεσ ΑΕΚΚ (Απόβλθτα 

Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν, Κατεδαφίςεων) ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010, εγκφκλιοσ ΥΡΟΜΕΔΛ 12/27-

03-2013, εγκφκλιοσ με αρ.πρωτ. 4834/25-01-2013 του ΥΡΕΚΑ κ.λπ. όπωσ ιςχφουν. 

Συμπεριλαμβάνεται και θ δαπάνθ των λοιπϊν τελϊν εναπόκεςθσ (κόςτοσ υποδοχισ ςε 

αποδεκτοφσ χϊρουσ ΑΕΚΚ), επεξεργαςίασ κ.λπ, ςτο ςυμβατικό αντικείμενο, για τα οποία ζχει 

προθγθκεί ςχετικι ζρευνα από τον Ανάδοχο πριν τθν ςφνταξθ και τθν υποβολι τθσ προςφοράσ 

του. 

Ρεριλαμβάνεται επίςθσ θ εξαςφάλιςθ του απαραίτθτου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των 

απαραίτθτων μθχανθμάτων, ςφμφωνα με τισ μεταφορικζσ δυνατότθτεσ για τθν προςπζλαςθ ςτο  

χϊρο του ζργου, των καιρικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ, κ.λπ.. Επί όλων των ανωτζρω δεν 

δικαιολογείται οποιαδιποτε όψιμθ οικονομικι απαίτθςθ από τον ανάδοχο. 

4.1.2 Ζχει μελετιςει με κάκε προςοχι, όλα τα ςτοιχεία τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και τα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ του ζργου και ότι κα ςυμμορφωκεί απόλυτα με αυτά για τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 

4.1.3 Ζλαβε  υπόψθ του, ότι ο χϊροσ του ζργου είναι θ Ρανεπιςτθμιοφπολθ Σερρϊν του ΔΛΡΑΕ, θ 

οποία λειτουργεί, και κα πρζπει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου και ςε ςυνεννόθςθ με τθ 

επίβλεψθ να μθν προκαλεί προβλιματα ςτθν εφρυκμθ εκπαιδευτικι λειτουργία. Ομοίωσ κα 

πρζπει να λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα για τθν προςταςία και αςφαλι διζλευςθ, του 

κοινοφ που κα υπάρχει ςτο χϊρο με μζριμνα και δαπάνεσ του και ουδεμία αξίωςθ μπορεί να 

ζχει για το λόγο αυτό από τθν Υπθρεςία. 

4.1.4 Αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ παραπάνω ειδικζσ 

ςυνκικεσ και όρουσ καταςκευισ του ζργου και ότι δεν απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ που ζχει 

για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ του προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, αν παρζλειψε να 
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ενθμερωκεί με κάκε δυνατι λεπτομζρεια ι να ηθτιςει κάκε πλθροφορία που ζχει ςχζςθ με τισ 

ςυνκικεσ καταςκευισ του ζργου γενικά. 

 Άρκρο 5. φμβαςθ ζργου 
 

5.1 Για τθν καταςκευι του ζργου υπογράφεται ςχετικι ςφμβαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρκρων 105 και 135 του Ν. 4412/2016 από τθν Ανακζτουςα αρχι και τον εξουςιοδοτθμζνο 

εκπρόςωπο τθσ Αναδόχου του ζργου εταιρείασ. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται με βάςθ τθν εγκριτικι 

απόφαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια με τα οποία διενεργικθκε θ δθμοπραςία. Το ζγγραφο τθσ 

ςφμβαςθσ ζχει αποδεικτικό και όχι ςυςτατικό χαρακτιρα. 

5.2 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καλείται ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

105 παρ. 4 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  με το άρκρο 45 του ν. 4782/2021 

μζςα ςε προκεςμία δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ. Θ 

πρόςκλθςθ γίνεται μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ. Μζςα ςτθν ίδια 

προκεςμία ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει τισ απαιτοφμενεσ εγγυθτικζσ καλισ 

εκτελζςεωσ. 

5.3 Αν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζςα ςτθν προκεςμία που 

ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ 

κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ 

β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 106 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  με το άρκρο 46 

του ν. 4782/2021. 

5.4 Κατά τθν υπογραφι του εγγράφου ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα του και τθν 

ακριβι διεφκυνςι του. Μζχρι τθν πλιρθ εκκακάριςθ τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ κάκε μεταβολι 

των ςτοιχείων αυτϊν δθλϊνεται υποχρεωτικά και χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ διευκφνουςα 

υπθρεςία. Διαφορετικά κάκε κοινοποίθςθ που γίνεται ςτθν παλαιότερθ διεφκυνςθ που ζχει 

δθλϊςει ο ανάδοχοσ, επιφζρει όλα τα νόμιμα αποτελζςματά τθσ. Ο ανάδοχοσ, κατά τον ίδιο 

παραπάνω χρόνο, δθλϊνει εγγράφωσ για τθν παραλαβι των εγγράφων, εξουςιοδοτθμζνο από 

αυτόν πρόςωπο, κάτοικο τθσ ζδρασ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, το οποίο εγκρίνεται από τθ 

διευκφνουςα υπθρεςία. Θ διλωςθ του αναδόχου ςυνοδεφεται από διλωςθ και του 

εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου ότι αποδζχεται τον γενόμενο διοριςμό του. Κάκε κοινοποίθςθ 

προσ αυτόν κεωρείται ότι γίνεται προσ τον ανάδοχο. Αντικατάςταςθ του προςϊπου αυτοφ είναι 

δυνατι με ανάλογθ εφαρμογι τθσ παραπάνω διαδικαςίασ. Θ αντικατάςταςθ ιςχφει μόνο μετά 
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τθν αποδοχι του νζου προςϊπου από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Θ διευκφνουςα υπθρεςία ζχει 

πάντοτε το δικαίωμα να ηθτά τθν αντικατάςταςθ του, αν αυτόσ αρνθκεί τθν παραλαβι 

εγγράφων ι απουςιάηει ςυςτθματικά από τθν ζδρα του ι γενικά κρικεί ακατάλλθλοσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ορίςει χωρίσ καμιά κακυςτζρθςθ νζο 

εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 

5.5 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ ζργου, επαναχπολογίηονται, ςε ςυνδυαςμό με 

τθν ζκπτωςθ, οι προβλεπόμενεσ δαπάνεσ για τθν ανακεϊρθςθ και το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ 

(Φ.Ρ.Α.) και γενικά οτιδιποτε προβλζπεται πζραν τθσ δαπάνθσ καταςκευισ του ζργου. 

Άρκρο 6. Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ 

6.1 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν.4412/2016, για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, τθν 

πιςτι εφαρμογι των όρων τθσ και κάκε απαίτθςθ του κυρίου του ζργου κατά του αναδόχου, που 

προκφπτει ζνεκα του ζργου, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, , 

όπωσ προβλζπονται ςτθν παρ. 1β του άρκρου 72 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει  με το άρκρο 21 παρ. 4 του ν. 4782/2021 . Πλεσ οι πλθρωμζσ που γίνονται ςτον ανάδοχο 

κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου με βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ αποτελοφν πάντοτε καταβολζσ 

ζναντι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που εκκακαρίηεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι. Σε κάκε 

πλθρωμι προσ τον ανάδοχο πραγματοποιοφνται κρατιςεισ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε πζντε επί τοισ 

εκατό (5%) ςτθν πιςτοποιοφμενθ αξία των εργαςιϊν μετά τθσ αναλογοφςασ ανακεϊρθςθσ και ςε 

δζκα τοισ εκατό (10%) ςτθν αξία των υλικϊν που περιλαμβάνονται προςωρινά ςτθν πιςτοποίθςθ, 

μζχρισ ότου αυτά ενςωματωκοφν ςτισ εργαςίεσ. Οι ανωτζρω κρατιςεισ μποροφν να 

αντικακίςτανται ανά πάςα ςτιγμι με τθ προςκόμιςθ ιςόποςθσ  εγγυθτικισ επιςτολισ. 

6.2 Γενικά, για τισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, αρχικι και ςυμπλθρωματικι, για τθν ςυμπλιρωςθ τουσ με 

τισ κρατιςεισ που γίνονται ςτισ πλθρωμζσ του αναδόχου, τισ μειϊςεισ αυτϊν, τθν επιςτροφι τουσ 

κακϊσ και για τον τρόπο με τον οποίο παρζχονται αυτζσ, ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του άρκρου 72 

του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  με το άρκρο 21 του ν. 4782/2021 . 

6.3 Αν θ εκτζλεςθ του ζργου αναλθφκεί από κοινοπραξία, ζχουν ιςχφ και οι ειδικζσ ρυκμίςεισ των 

άρκρων  167 και 140 του Ν.4412/2016, που αφοροφν ςτισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςτθν 

ευκφνθ των κοινοπρακτοφντων απζναντι ςτον κφριο του ζργου, ςτο διοριςμό εκπροςϊπου και 

αναπλθρωτοφ αυτοφ, τθσ κοινοπραξίασ, ωσ και ςτον τρόπο αντικατάςταςθσ αυτϊν, ςτον τρόπο 

ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν αν υπάρξει πτϊχευςθ ι κάνατοσ ενόσ ι περιςςοτζρων μελϊν τθσ 

κοινοπραξίασ κ.λ.π. 

Άρκρο 7. Προκεςμία περαίωςθσ του ζργου – Σμθματικζσ προκεςμίεσ 
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7.1 Για τθν αποπεράτωςθ του όλου ζργου ορίηεται προκεςμία τετρακοςίων πενιντα (450) ςυνολικά 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Γενικά αν για οποιοδιποτε λόγο 

απαιτθκεί παράταςθ, αυτι χορθγείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 147 παρ.10 του 

Ν.4412/2016.  Οι δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ κεωροφνται λόγοσ διακοπισ των εργαςιϊν και 

παράταςθσ τθσ προκεςμίασ περαιϊςεωσ του ζργου, μόνο κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ υπθρεςίασ . 

7.2 Για τθ καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του ζργου ορίηονται οι κάτωκι τμθματικζσ 

προκεςμίεσ: 

 1θ τμθματικι προκεςμία εξιντα(60) ςυνολικά θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ για τθν υποβολι του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου, τθν 

εγκατάςταςθ του εργοταξίου, τθν υποβολι προσ ζγκριςθ του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. ,του Ρ.Ρ.Ε., 

των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων, των υπεργολάβων, τθσ μελζτθσ ςχεδιαςμοφ του 

φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ και όλων των απαραίτθτων υλικϊν για τθν καταςκευι του ζργου 

και τθν αντικατάςταςθ λαμπτιρων και φωτιςτικϊν ςτα κτίρια Διοίκθςθσ και Βιβλιοκικθσ.. 

 2θ τμθματικι προκεςμία εκατόν είκοςι (120) ςυνολικά θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν αντικατάςταςθσ λαμπτιρων και 

φωτιςτικϊν με αντίςτοιχα τφπου Led ςτα κτίρια Α,Β,Γ,Δ,Ε και Η και για τθν περαίωςθ των 

εργαςιϊν:  εκςκαφϊν  και τοποκζτθςθσ των   καλωδιϊςεων  AC  του Φ/Β ςτακμοφ, 

τοποκζτθςθσ των   ερμαρίων  και καταςκευισ των χϊρων τοποκζτθςθσ των ινβζρτερσ , 

των κυρίδων επίςκεψθσ ςτζγθσ , τθσ  εγκατάςταςθσ των  θλεκτρικϊν  πινάκων του   Φ/Β 

ςτακμοφ και τθσ  προςκόμιςθσ και τοποκζτθςθσ των   ινβζρτερσ  του Φ/Β ςτακμοφ 

 3θ τμθματικι προκεςμία εκατόν ογδόντα (180) ςυνολικά θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν αντικατάςταςθσ λαμπτιρων και 

φωτιςτικϊν με αντίςτοιχα τφπου Led  ςτα υπόλοιπα κτίρια και  προςκόμιςθ και 

τοποκζτθςθ των  βάςεων ςτιριξθσ των  Φ/Β πάνελσ, τθν τοποκζτθςθ του δικτφου 

γειϊςεων και ιςοδυναμικϊν ςυνδζςεων και των Φ/Β πάνελσ  και καλωδιϊςεων DC, κακϊσ 

και τθ καταςκευι αναμονϊν ςφνδεςθσ τθλεκζρμανςθσ ςε όλα τα λεβθτοςτάςια.  . 

7.3 Εφιςτάται θ προςοχι του αναδόχου ςτθν ανάγκθ να τθρθκοφν τόςο οι τμθματικζσ προκεςμίεσ όςο 

και θ ςυνολικι προκεςμία περαίωςθσ του ζργου με απόλυτθ ακρίβεια. Για το ςκοπό αυτό ο 

ανάδοχοσ κα πρζπει να προβλζψει τθ δυνατότθτα εργαςίασ ςε δεφτερθ βάρδια, αν θ κανονικι 

βάρδια δεν επαρκζςει, με ι χωρίσ υπερωρίεσ και τθ δυνατότθτα εργαςίασ ςε θμζρεσ αργιϊν και 

εορτϊν. Θ οποιαδιποτε επιβάρυνςθ του αναδόχου από υπερωριακι ι νυκτερινι εργαςία κα 

βαρφνει τον ίδιο και δεν αναγνωρίηεται κανζνα δικαίωμα για καταβολι οποιαςδιποτε 

αποηθμίωςθσ.  Οι κάκε είδουσ άδειεσ για υπερωριακι ι και νυκτερινι απαςχόλθςθ προςωπικοφ , 
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κα εκδοκοφν με μζριμνα του αναδόχου. Θ Υπθρεςία, αν χρειαςκεί, κα ςυνθγοριςει ςτισ αρμόδιεσ 

κρατικζσ υπθρεςίεσ για τθ χοριγθςθ τζτοιων αδειϊν. 

Άρκρο 8. Τπζρβαςθ προκεςμιϊν - Ποινικζσ ριτρεσ 

8.1 Για κάκε θμερολογιακι θμζρα υπζρβαςθσ, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ 

περαίωςθσ του όλου ζργου, επιβάλλεται ποινικι ριτρα, ςφμφωνα με το άρκρο 148 του 

Ν.4412/2016. 

8.2 Θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ 

προκεςμίασ ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου και 

επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ προβλεπόμενθσ από τθ 

ςφμβαςθ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ μζχρι ακόμα δεκαπζντε τοισ 

εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ, θ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε 

είκοςι τοισ εκατό(20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου. Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το 

πθλίκο του ςυνολικοφ χρθματικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των τυχόν 

ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων χωρίσ το Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), προσ τθ ςυνολικι 

προκεςμία του ζργου. Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ 

προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) του ςυνολικοφ 

ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. ( άρκρο 148 παρ. 2 του Ν.4412/2016 ). 

8.3 Για κάκε θμερολογιακι θμζρα υπζρβαςθσ, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, κάκε τμθματικισ 

προκεςμίασ, του άρκρου 7 τθσ παροφςθσ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 0,00010 Χ Σ , για το χρονικό 

διάςτθμα των πρϊτων 15 θμερολογιακϊν θμερϊν και 0,00020 Χ Σ ., για το χρονικό διάςτθμα των 

επομζνων 15 θμερολογιακϊν θμερϊν, όπου Σ θ ςυνολικι κατά τθν ςφμβαςθ δαπάνθ του όλου 

ζργου, χωρίσ ΦΡΑ. Το ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν 

προκεςμιϊν δεν μπορεί να ξεπεράςει ςε ποςοςτό το τρία τοισ εκατό (3%) του ποςοφ τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.. 

8.4 Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και 

παρακρατοφνται από τον αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό του ζργου. Με ίδια απόφαςθ 

ανακαλοφνται υποχρεωτικά οι ποινικζσ ριτρεσ για ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ , αν το ζργο 

περατωκεί μζςα ςτθν ςυνολικι προκεςμία και τισ εγκεκριμζνεσ γενικζσ παρατάςεισ τθσ , ενϊ θ 

ποινικι ριτρα για τθν ςυνολικι προκεςμία και τισ αποκλειςτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ είναι 

ανζκκλθτθ. (άρκρο 148 παρ.1 του Ν.4412/2016 ). 

8.5 Για τισ περιπτϊςεισ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ, απόρριψθσ ςυμβατικϊν ειδϊν, επιβολισ ρθτρϊν κ.λ.π., 

για τα προμθκευόμενα είδθ του κινθτοφ εξοπλιςμοφ, ιςχφουν οι προβλζψεισ των ςχετικϊν 

άρκρων του Ρ.Δ. 118/2007. 
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Αρκρο 9.   Καταναγκαςτικά μζτρα – Ζκπτωςθ Αναδόχου – Διάλυςθ τθσ φμβαςθσ από τον Εργοδότθ 

9.1  Καταναγκαςτικά μζτρα – Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ςτο ςφνολο για τθν εμπρόκεςμθ καταςκευι του ζργου με πλιρθ ςυμμόρφωςθ με 

τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και με όλεσ τισ οδθγίεσ τισ οποίεσ κα δίνει ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ του ζργου θ Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

Αν ςε οποιοδιποτε χρόνο, οι μζκοδοι εργαςίασ του Αναδόχου ι τα χρθςιμοποιοφμενα από αυτόν υλικά, 

εργατοτεχνικό προςωπικό ι ο εξοπλιςμόσ, τα μθχανιματα, τα εργαλεία και τα εφόδια αυτοφ ι οι 

εγκαταςτάςεισ του εργοταξίου του, όπωσ και οι λοιπζσ εγκαταςτάςεισ καταςκευϊν, κεωρθκοφν όχι 

επαρκι και κατάλλθλα να εξαςφαλίςουν τθν τζλεια οικονομικι και ειδικά εμπρόκεςμθ και ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ αποπεράτωςθ του ζργου, τότε ςε οποιαδιποτε πιο πάνω περίπτωςθ θ 

Υπθρεςία δικαιοφται να παρεμβαίνει και να δϊςει διαταγι ςτον Ανάδοχο να ςυμμορφωκεί ςτισ οδθγίεσ 

και εντολζσ τθσ, χωρίσ να δικαιοφται ςε κάποια πρόςκετθ πλθρωμι ι αφξθςθ τιμϊν ι παράταςθ 

προκεςμιϊν. Αυτό το δικαίωμα παρζμβαςθσ τθσ Υπθρεςίασ δεν μειϊνει με κανζνα τρόπο τισ ευκφνεσ του 

Αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ παραπάνω εντολζσ μζςα ςτισ προκεςμίεσ που 

κακορίηονται ςε αυτζσ, θ Υπθρεςία δικαιοφται να πάρει τα πιο κάτω μζτρα: 

• Να εκτελζςει θ ίδια οποιαδιποτε εργαςία προβαίνοντασ ςτθν αγορά υλικϊν, πλθρωμζσ θμε- 

ρομιςκίων ι άλλων δαπανϊν που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ του ζργου με ευκφνθ, ςε 

βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. 

• Να αντικαταςτιςει τον Ανάδοχο ςε οποιοδιποτε και οςοδιποτε τμιμα του ζργου και ςε κάποια 

είδθ εργαςίασ και να εκτελζςει τα πιο πάνω ζργα με απευκείασ ανάκεςθ ςε άλλουσ εργολάβουσ 

που διακζτουν τα κατάλλθλα προςόντα. 

• Να προβεί ςτθν ζκπτωςθ του Αναδόχου ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ν. 4412/16. Θ διαδικαςία 

ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά κατά του Αναδόχου εάν ςυντρζχει μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ 

παρ. 2 του ωσ άνω Άρκρου. 

• Να πάρει οποιαδιποτε μζτρα τα οποία κεωροφνται με απόλυτθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ αναγκαία για 

τθν επίτευξθ των πιο πάνω αποτελεςμάτων με δαπάνεσ και πλιρθ ευκφνθ του Αναδόχου. 

  9.2  Διάλυςθ τθσ φμβαςθσ από τον Εργοδότθ 

     Ο ΚτΕ διατθρεί το δικαίωμα να διαλφςει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκειά τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

Ν. 4412/16. Στθν περίπτωςθ αυτι ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 1 του Άρκρου 161 του Ν. 4412/16. 

   9.3  Αποηθμίωςθ ανάδοχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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Για τθν αποηθμίωςθ του Αναδόχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον Φορζα καταςκευισ ι τον ΚτΕ, 

ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 163 του Ν. 4412/16. 

Άρκρο 10. Διακοπι Εργαςιϊν - Διάλυςθ τθσ φμβαςθσ  από τον Ανάδοχο 

10.1. Δικαίωμα διακοπισ εργαςιϊν από τον Ανάδοχο 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Άρκρου 152 (παρ. 9) και Άρκρου 161 του Ν. 4412/16. Ειδικότερα, ο 

ανάδοχοσ μπορεί να ηθτιςει τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχει μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του 

ωσ άνω Άρκρου 161. 

10.2. Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Άρκρου 161 του Ν. 4412/16. Οι όροι και προχποκζςεισ που ο 

ανάδοχοσ μπορεί να ηθτιςεισ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του ωσ άνω Άρκρου. 

10.3. Αποηθμίωςθ ανάδοχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Στισ περιπτϊςεισ που διαλφεται θ ςφμβαςθ με αίτθςθ του αναδόχου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Άρκρου 

163 του Ν. 4412/16. 

10.4. Ματαίωςθ διάλυςθσ 

Εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Άρκρου 162 του Ν. 4412/16. 

Άρκρο 11. Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου - Μθχανικόσ Εξοπλιςμόσ 

11.1 Μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ με βάςθ 

τθν ολικι και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ, ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ Διευκφνουςα υπθρεςία το 

χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 145 παρ. 1 του 

Ν.4412/2016. 

11.2 Θ Διευκφνουςα υπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να 

τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου ςχετικά με τθ ςειρά και τθ διάρκεια καταςκευισ  των 

ζργων, μζςα ςτα όρια των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του 

Ν.4412/2016. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου. 

Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το 

αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν. Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του 

αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ μθ τιρθςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ με υπαιτιότθτα του αναδόχου ςυνεπάγεται τθν 

επιβολι των διοικθτικϊν και παρεπόμενων χρθματικϊν κυρϊςεων και αποτελεί λόγο ζκπτωςθσ 

του αναδόχου. 

11.3 Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Το 
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χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ  εργαςίεσ  

που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. Το χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ 

πίνακα που περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα 

εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. Σε ζργα 

προχπολογιςμοφ άνω του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρϊ είναι υποχρεωτικι θ ςφνταξθ 

τευχϊν θ διαγραμμάτων ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ (παρ.3 άρκρο 145, 

Ν.4412/2016). O ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζναν (1) μινα από 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο 

οποίο κα περιγράφονται   λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων 

που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

11.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνθ του να παρακολουκεί ανελλιπϊσ τθν εφαρμογι του 

χρονοδιαγράμματοσ και να το αναπροςαρμόηει, ςτθν περίπτωςθ που κάπου ξζφυγε από αυτό, 

οφτωσ ϊςτε να τθρθκεί τελικά πιςτά θ ςυνολικι προκεςμία αποπεράτωςθσ του όλου ζργου. 

11.5 Θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου που είναι από τισ πιο βαςικζσ υποχρεϊςεισ 

του αναδόχου, κα παρακολουκείται αυςτθρά από τθν επίβλεψθ και ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ 

ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Διευκφνουςασ το 

ζργο Υπθρεςίασ. 

Άρκρο 12. Προςωπικό αναδόχου – Διοίκθςθ ζργου από πλευρά αναδόχου 

12.1. Το ζργο διευκφνεται εκ μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ από πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο τθσ, 

αποδεκτό από τθν Υπθρεςία που πρζπει να είναι διπλωματοφχοσ μθχανολόγοσ ι θλεκτρολόγοσ ι 

θλεκτρολόγοσ-μθχανολόγοσ μθχανικόσ ι, και από τον ίδιο τον ανάδοχο ςε περίπτωςθ ατομικισ 

επιχείρθςθσ. 

12.2 Για τθν καταςκευι του ζργου ο ανάδοχοσ, εκτόσ από τουσ αναφερόμενουσ τθσ παραγράφου 10.1, 

υποχρεοφται να διακζςει κατ' ανζλεγκτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, όλουσ τουσ αναγκαίουσ 

μθχανικοφσ, υπομθχανικοφσ, εργοδθγοφσ και λοιποφσ τεχνικοφσ και δ/κουσ - οικονομικοφσ 

υπαλλιλουσ. 

12.3 Πλοι οι παραπάνω πρζπει να είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. Θ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία 

διατθρεί το δικαίωμα να διατάξει τθν απομάκρυνςθ από το εργοτάξιο οποιουδιποτε 

απαςχολουμζνου ςε αυτό, ςτθν περίπτωςθ που τον κεωριςει ακατάλλθλο για οποιοδιποτε 

λόγο. 

12.4 Ο ανάδοχοσ για το προςωπικό του που αποτελεί τθν ελάχιςτθ ςτελζχωςθ υποχρεοφται να 

προςκομίςει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία τθν βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν 

οποία κα αναγράφεται και ο χρόνοσ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων, ςφμφωνα με το άρκρο 139 
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του Ν.4412/2016. 

 Άρκρο 13. Φόροι, Δαςμοί, κρατιςεισ, εργολαβικά ποςοςτά κ.λ.π.- Πλθρωμι Αναδόχου 

Για τθν Δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του ζργου εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» όπωσ ιςχφει. 

13.1      Το εργολαβικό αντάλλαγμα υπόκειται ςε προείςπραξθ του Φόρου Ειςοδιματοσ. 

13.2      Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων για τα κάκε είδουσ μεταφορικά του μζςα που 

κα κυκλοφοροφν ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ. Επίςθσ δεν απαλλάςςεται ο ανάδοχοσ από τον 

ειδικό φόρο του άρκρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 για τα ειςαγόμενα από το εξωτερικό κάκε είδουσ 

υλικά, εφόδια κ.λ.π. κακϊσ και από τουσ αναφερόμενουσ φόρουσ κ.λ.π., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

που ιςχφουν, όπωσ αυτζσ του Ν.Δ. 4486/66 ΦΕΚ 131 τεφχοσ Α και 4535/66 ΦΕΚ 16 τεφχοσ Α, περί 

τροποποιιςεωσ φορολογικϊν διατάξεων. 

13.3      Επίςθσ ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τουσ δαςμοφσ και κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι δικαίωμα 

υπζρ του Δθμοςίου, για καφςιμα και λιπαντικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν όπωσ 

αυτζσ των Ν. 2366/.53 (ΦΕΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27-12-71) και 893/79. 

13.4      Επίςθσ το ζργο επιβαρφνεται με κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων όπωσ ορίηεται ςτθν παρ.3 του άρκρου 4 του Ν.4013/2011 (204 Α’) όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν Ραρ.1 Άρκρο 235 ΝΟΜΟΣ 4610/2019  και επίςθσ κράτθςθ 0,06 % υπζρ τθσ 

Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ) όπωσ ορίηει θ παρ. 3 του άρκρου 350 του 

Ν.4412/2016 (147 Α’) και θ Κ.Υ.Α 1191/2017 (969 Β’). 

13.5     Κατά τθν είςπραξθ των ανωτζρω κρατιςεων (13.4) επιβάλλεται χαρτόςθμο 2% και ΟΓΑ επί 

χαρτοςιμου 20% (άρκρο 10 παρ. 1 Ν. 187/1943). 

13.6    Επίςθσ το ζργο επιβαρφνεται με κράτθςθ 6‰, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. 

κ' του ν. 4412/2016 και τθσ υπ' αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235), κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 2,50‰, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 14 του 

ν.4612/2019 και τθσ υπ' αρικμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/04.07.2019 απόφαςθσ του Υπουργοφ 

Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Β 2́780/2019).   

13.7       Στθν παροφςα εργολαβία ιςχφει εργολαβικό ποςοςτό 18% επί τθσ αξίασ του τιμιματοσ του ζργου. 

13.8 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει απολογιςτικά τυχόν άλλεσ αναγκαίεσ 

απολογιςτικζσ εργαςίεσ, και λοιπζσ εργαςίεσ, όταν του δοκεί ειδικι εντολι από τθν 

Διευκφνουςα Υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ αυτι καταβάλλεται ςτον ανάδοχο, και περιλαμβάνεται 

ςτθν πιςτοποίθςθ θ πραγματικι δαπάνθ που προκφπτει ςφμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά 
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πλθρωμισ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (άρθρο 154 του Ν.4412/2016). 

 Επί τθσ δαπάνθσ κάκε απολογιςτικισ εργαςίασ καταβάλλεται εργολαβικό ποςοςτό 18%, 

μειωμζνο ςφμφωνα με τθν μειοδοςία ςτο ποςοςτό οφζλουσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό, 

για τισ απολογιςτικζσ εργαςίεσ του ζργου (άρθρο 154, παρ. 3-4, του Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωςθ που ο προχπολογιςμόσ τθσ Υπθρεςίασ δεν περιλαμβάνει εργαςίεσ με 

απολογιςτικό ςφςτθμα, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει και αναγκαίεσ 

απολογιςτικζσ εργαςίεσ, όταν του δοκεί ειδικι εντολι από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία Επί τθσ 

δαπάνθσ κάκε απολογιςτικισ εργαςίασ καταβάλλεται εργολαβικό ποςοςτό 18%, μειωμζνο 

ςφμφωνα με τθν μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ (άρθρο 154, παρ. 10, του 

Ν.4412/2016). 

13.9 Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι ςτθν περιοχι του ζργου μπορεί να υπάρχουν εναζριεσ 

ι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ του κφριου του ζργου , επιχειριςεων ι Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ 

ι νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου που ίςωσ χρειαςκεί να μετατοπιςκοφν. Ο ανάδοχοσ δεν 

κα ζχει καμία οικονομικι ι τεχνικι ανάμιξθ ςτισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από τουσ 

Οργανιςμοφσ αυτοφσ, οφείλει όμωσ να διευκολφνει τθν εκτζλεςι τουσ με κάκε τρόπο και δεν 

δικαιοφται καμιάσ ιδιαίτερθσ αποηθμίωςθσ οφτε για τισ εργαςίεσ που πικανόν κα χρειαςκεί να 

εκτελζςει ο ίδιοσ, οφτε για τισ διευκολφνςεισ που κα παράςχει ι για τισ κακυςτεριςεισ που κα 

υποςτεί από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν από τουσ Οργανιςμοφσ αυτοφσ (μεταφορζσ δικτφων, 

κλπ). 

Θ φροντίδα και δαπάνθ για παροχι και κατανάλωςθ νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, 

τθλεπικοινωνιϊν και καυςίμων (περιλαμβανομζνων και των αναγκαίων για τισ δοκιμζσ, κλπ) 

αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου. 

Τισ προςωρινζσ αυτζσ ςυνδζςεισ ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να καταςκευάςει με φροντίδα και 

δαπάνεσ του χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ από τθν Υπθρεςία, ςυμμορφοφμενοσ με όλουσ του 

κανονιςμοφσ αςφαλείασ, λοιπζσ διατάξεισ και υποδείξεισ των Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ που 

ζχουν ςτθν αρμοδιότθτά τουσ τα δίκτυα αυτά. 

Ο ανάδοχοσ επίςθσ ζχει τθν υποχρζωςθ χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ 

ενζργειεσ προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν εγκαίρωσ οι 

απαιτοφμενεσ ςυνδζςεισ (φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ, τθλεκζρμανςθσ) με το δίκτυο των 

Επιχειριςεων Κοινισ Ωφελείασ και να ενθμερϊνει ςχετικά τθν Υπθρεςία. 

Θ Υπθρεςία κα παρζχει ςτον ανάδοχο τισ απαραίτθτεσ διευκολφνςεισ και κα καταβάλλει απ' 

ευκείασ ςτουσ φορείσ αυτοφσ όλα τα απαιτοφμενα τζλθ και δικαιϊματα (εγγυιςεισ, εφ' άπαξ 

ειςφορζσ, κλπ) προκειμζνου να υλοποιθκοφν οι ςυνδζςεισ αυτζσ, εξαιρουμζνων των δαπανϊν 
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που βαρφνουν τον ανάδοχο ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ. 

13.10 Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ βαρφνει τθν Υπθρεςία. 

Άρκρο 14. Επιμζτρθςθ εργαςιϊν 

14.1 Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία ςτοιχεία 

για τθν επιμζτρθςθ των ποςοτιτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν. Τα επί τόπου επιμετρθτικά 

ςτοιχεία λαμβάνονται από κοινοφ από τθν επίβλεψθ και τον εκπρόςωπο του αναδόχου, 

καταχωροφνται ςε επιμετρθτικά φφλλα εισ διπλοφν, που υπογράφονται από τα δφο μζρθ και 

κακζνα παίρνει από ζνα αντίγραφο. 

14.2 Στο τζλοσ κάκε μινα ι ςε άλλθ χρονικι περίοδο που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 

ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ εργαςίεσ που 

εκτελζςκθκαν τον προθγοφμενο μινα. Θ επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι 

περιγραφι τθσ με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων 

κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό 

επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ 

των εργαςιϊν ι των πρωτοκόλλων τθσ παραγράφου 3. 

 Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε ζντυπθ 

και θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία για ζλεγχο 

το αργότερο είκοςι θμζρεσ (20) μετά το τζλοσ του επομζνου τθσ εκτελζςεϊσ τουσ μθνόσ, αφοφ 

υπογραφοφν από αυτόν με τθν ζνδειξθ «όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο».  Οι επιμετριςεισ 

ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου και υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ 

Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ο οποίοσ ολοκλθρϊνεται με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ τελευταίασ.  Θ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία, μζςα ςε ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν υποβολι των επιμετριςεων 

από τον ανάδοχο, ζχει τθν υποχρζωςθ να προβεί ςε ζλεγχο και διόρκωςθ των υπολογιςμϊν, να 

εγκρίνει τισ επιμετριςεισ και να κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο τισ επιμετριςεισ που ζχουν ελεγχκεί 

και διορκωκεί. Θ κοινοποίθςθ αυτι κεωρείται πράξθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ο 

ανάδοχοσ, εάν δεν αποδζχεται τισ διορκϊςεισ, μπορεί να αςκιςει το προβλεπόμενο δικαίωμα 

τθσ ζνςταςθσ. 

 Εάν οι υποβαλλόμενεσ επιμετριςεισ παρουςιάηουν ελλείψεισ, που κακιςτοφν αδφνατο τον 

ζλεγχο ι τθ διόρκωςι τουσ, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία επιςτρζφει τισ επιμετριςεισ ςτον ανάδοχο 

μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν και τον καλεί για τθν 

ςυμπλιρωςθ των ςυγκεκριμζνων ελλείψεων. Τα ςτοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτθτα 

από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία πρζπει να αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ ςυγκεκριμζνα και 

αρικμθμζνα. Ο ανάδοχοσ μζςα ςε ζνα μινα υποχρεοφται να επανυποβάλλει τισ επιμετριςεισ 
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ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα ςτοιχεία που του ηθτικθκαν με τθν πρόςκλθςθ. Μετά τθν πιο πάνω 

επανυποβολι των επιμετριςεων, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία δεν μπορεί να τισ επιςτρζψει εκ νζου 

ςτον ανάδοχο προσ ςυμπλιρωςθ, αλλά υποχρεοφται μζςα ςε ζνα (1) μινα να τισ ελζγξει, να τισ 

διορκϊςει, να τισ εγκρίνει και να τισ κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο. Οι επιμετριςεισ, εάν δεν 

επιςτραφοφν εγκεκριμζνεσ ι διορκωμζνεσ ι για ςυμπλιρωςθ μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία 

των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν ι εάν, μετά τθν επανυποβολι τουσ, αυτζσ δεν ελεγχκοφν, 

διορκωκοφν, εγκρικοφν και κοινοποιθκοφν ςτον ανάδοχο, μζςα ςτθν πιο πάνω μθνιαία 

προκεςμία, κεωροφνται αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ, μόνο υπό τθν ζννοια ότι μποροφν να 

ςυμπεριλθφκοφν από τον ανάδοχο ςε επόμενο λογαριαςμό. Οι επιμετριςεισ του ζργου, 

εγκεκριμζνεσ από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία ι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ, μπορεί να ελεγχκοφν εκ 

νζου από τθν επιτροπι προςωρινισ παραλαβισ και αν διαπιςτωκεί θ φπαρξθ αχρεωςτιτωσ 

καταβλθκζντοσ εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, αυτό είναι επιςτρεπτζο φςτερα από ςφνταξθ 

αρνθτικοφ λογαριαςμοφ. Οι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ επιμετριςεισ υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ 

Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ ςε επόμενο λογαριαςμό. 

14.3 Πταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι 

μορφι του ζργου, όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι τελικά 

εμφανείσ, ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να καλζςει τθν επιτροπι παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν, και τον επιβλζποντα, 

προκειμζνου να προβοφν από κοινοφ ςτθν καταμζτρθςθ ι ηφγιςθ και να ςυντάξουν πρωτόκολλο 

παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ι πρωτόκολλο ηυγίςεωσ αντίςτοιχα.  Το πρωτόκολλο αυτό, 

υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ, αποτελεί 

προχπόκεςθ για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν. Θ πρόςκλθςθ τθσ αναδόχου προσ τθ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία πρζπει να γίνεται για μεν τθν από κοινοφ ηφγιςθ τουλάχιςτον μια (1) 

εργάςιμθ θμζρα πριν από αυτιν, για δε τθ λιψθ των ςτοιχείων υπαίκρου τουλάχιςτον πζντε (5) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργειά τουσ. Το πρωτόκολλο παραλαβισ εργαςιϊν ςυνοδεφει 

υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν δεν ζχει εκτελεςτό διοικθτικό χαρακτιρα 

και δεν προςβάλλεται αυτοτελϊσ παρά μόνο από κοινοφ με τθν προςβολι τθσ εγκριτικισ πράξθσ 

τθσ επιμζτρθςθσ. 

14.4  Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία επί μζρουσ επιμετριςεισ που λείπουν 

και τθν «τελικι επιμζτρθςθ», δθλαδι τελικό ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ 

ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν επιμετριςεων και των πρωτοκόλλων τθσ παραγράφου 3. Αν 

αυτζσ ζχουν ελεγχκεί από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, οι ποςότθτεσ τίκενται όπωσ διορκϊκθκαν, 

ζςτω και αν εκκρεμοφν κατ’ αυτϊν ενςτάςεισ του αναδόχου ι αιτιςεισ κεραπείασ. Θ καταχϊρθςθ 
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αυτι ςτθν τελικι επιμζτρθςθ δεν αποτελεί παραίτθςθ του αναδόχου από τζτοιεσ αιτιςεισ ι 

ενςτάςεισ που ζχουν αςκθκεί νόμιμα, οφτε παρζχει το δικαίωμα ςε αυτόν να υποβάλει νζεσ. Για 

τισ επιμζρουσ επιμετριςεισ, που δεν ζχουν ακόμθ ελεγχκεί από τθν υπθρεςία, καταχωροφνται οι 

ποςότθτεσ των επιμετριςεων όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο πριν από τον ζλεγχο τθσ 

υπθρεςίασ. Θ τελικι επιμζτρθςθ υπογράφεται από τον ανάδοχο με τθν ζνδειξθ «όπωσ 

ςυντάχκθκε από τον ανάδοχο». Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτον ζλεγχο 

τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι τθσ και να κοινοποιιςει ςτον 

ανάδοχο τθν ελεγμζνθ και διορκωμζνθ επιμζτρθςθ. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 ζχει 

εφαρμογι για τθν τελικι επιμζτρθςθ. 

14.5 Σε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο τελικι επιμζτρθςθ, το αργότερο εντόσ δφο 

μθνϊν από τθν κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ των εργαςιϊν, επιβάλλεται 

ςε βάροσ του, για κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο 

χιλιοςτϊν (2%ο) επί του ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν 

όλθ ςφμβαςθ. Θ ποινικι ριτρα επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για ζξι 

(6) το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ. Ανεξάρτθτα από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και μετά τθν 

πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι επιμζτρθςθ ςυντάςςεται από τθν υπθρεςία που 

μπορεί να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ τεχνικοφσ και ςυνεργεία καταλογίηοντασ τθ ςχετικι 

δαπάνθ ςε βάροσ του αναδόχου. Θ τελικι επιμζτρθςθ που ςυντάςςεται με αυτόν τον τρόπο 

κοινοποιείται ςτον ανάδοχο. 

14.6 Μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλει και κάκε άλλο αίτθμά του που 

ςχετίηεται με δικαίωμά του από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αν αυτό δεν ζχει αποςβεςτεί και θ 

ςχετικι αξίωςθ παραγραφεί  ι αν το ςχετικό δικαίωμα δεν ζχει αποςβεςτεί ι χακεί από κάποια 

άλλθ αιτία. Μετά τθν υποβολι τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να εγείρει ςχετικζσ 

απαιτιςεισ μόνο για οψιγενείσ αιτίεσ. 

Άρκρο 15. Βλάβεσ ςτα ζργα. Αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων 

15.1 Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ 

επζρχεται ςτο ζργο, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμιά 

του που οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε 

μθ χριςθ των κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ 

υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ του τελευταίου εδαφίου τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 157 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ 

βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ. 

15.2 Μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου για βλάβεσ από οποιαδιποτε 
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αιτία εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου. Αν το ζργο 

παραδοκεί για χριςθ πριν από τθν παραλαβι οι βλάβεσ από τθ χριςθ, εφόςον δεν οφείλονται ςε 

κακι ποιότθτα του ζργου, βαρφνουν τον κφριο αυτοφ. 

15.3 Κατ’ εξαίρεςθ για βλάβεσ του ζργου ι των μόνιμων εγκαταςτάςεων του αναδόχου ςτον τόπο του 

ζργου που προζρχονται από ανωτζρα βία, αναγνωρίηεται ςτον ανάδοχο δικαίωμα αποηθμίωςθσ 

ανάλογθσ με τθ ηθμία, το ποςό τθσ οποίασ κακορίηεται με ςυνεκτίμθςθ του είδουσ και τθσ ζκταςθσ 

των βλαβϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Για τθν αναγνϊριςθ 

αποηθμίωςθσ πρζπει να ακολουκθκεί επακριβϊσ θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρθρο 145 

του Ν.4412/2016. Για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ι ηθμιϊν ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

εκτελζςει τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ κα του δοκεί εντολι και ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν 

παρ. 7 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τθν αποκατάςταςθ των 

βλαβϊν από ανωτζρα βία μπορεί να δικαιολογιςει παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν για εφλογο χρονικό διάςτθμα 

15.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ εφλογθ 

προκεςμία τα ελαττϊματα του ζργου, που κα διαπιςτωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ και 

μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι. Αν θ προκεςμία αυτι περάςει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του 

ζργου μπορεί να εκτελζςει τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με οποιονδιποτε τρόπο, με τθν 

επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματόσ του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν 

είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ γίνεται ςχετικι μείωςθ του 

εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του 

ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και 

γενικά για οποιαδιποτε ηθμία που οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι 

του προςωπικοφ του ι ςε μθ χριςθ των κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ 

από τισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ. Ο ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ. 

15.5 Γενικά για τισ βλάβεσ ςτα ζργα και τθν αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων ζχουν εφαρμογι όλεσ οι 

προβλεπόμενεσ διατάξεισ του άρκρου 157 του Ν.4412/2016. 

Άρκρο 16. Πιςτοποιιςεισ - εντολζσ πλθρωμϊν – επιμετριςεισ – τελικόσ λογαριαςμόσ 

16.1 Οι πιςτοποιιςεισ, οι εντολζσ πλθρωμϊν και οι επιμετριςεισ των εκτελουμζνων ζργων κα γίνονται με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 152 του Ν.4412/2016, τουσ όρουσ τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ και τθσ 

παροφςασ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. Οι πιςτοποιιςεισ με ευκφνθ του αναδόχου, υπογράφονται 

από αυτόν και υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία, ςτα απαιτοφμενα αντίτυπα, ανά μθνιαία χρονικά 

διαςτιματα.   Στουσ λογαριαςμοφσ περιλαμβάνονται επίςθσ θ ανακεϊρθςθ τιμϊν, αποηθμιϊςεισ 
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κάκε είδουσ που ζχουν εγκρικεί, αντίτιμο απολογιςτικϊν εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν μζςω τθσ 

εργολαβίασ και κάκε άλλθ εγκεκριμζνθ δαπάνθ που καταβάλλεται ςτον ανάδοχο. Από τουσ 

λογαριαςμοφσ αφαιροφνται όλεσ οι εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ του εργοδότθ και ιδίωσ ποινικζσ 

ριτρεσ, περικοπζσ τιμϊν των άρκρων 159 και 170 του Ν.4412/2016, ςυμπλθρωματικι κράτθςθ 

εγγφθςθσ, αν γι’ αυτι δεν ζχουν κατατεκεί εγγυθτικζσ επιςτολζσ, οπότε γίνεται ςχετικι μνεία, 

απόςβεςθ  προκαταβολϊν, παρακράτθςθ αξίασ τυχόν χορθγοφμενων υλικϊν, πλθρωμζσ που 

ζγιναν ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και γενικά κάκε απαίτθςθ του εργοδότθ που 

δεν ζχει ικανοποιθκεί με άλλον τρόπο. 

16.2 Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για τθν πλθρωμι ςυνοδεφονται μόνο 

από ανακεφαλαιωτικό ςυνοπτικό πίνακα των εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν από τθν αρχι του 

ζργου, τα παραςτατικά ςτοιχεία των τυχόν απολογιςτικϊν εργαςιϊν, το ςυνοπτικό πίνακα τθσ 

ανακεϊρθςθσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

16.3 Ρριν από τθν είςπραξθ των πιςτοποιιςεων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

- τιμολόγιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Οικονομικι Εφορία, 

- βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ, 

- βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, 

- γραμμάτιο είςπραξθσ τθσ υπζρ του Δθμοςίου προκαταβολισ του φόρου ειςοδιματοσ που 

αντιςτοιχεί ςτθν πιςτοποίθςθ. 

16.4 Ο τελικόσ λογαριαςμόσ εκδίδεται βάςει του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του ζργου και τθσ 

ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ αυτοφ. Τα παραπάνω ςτοιχεία αποτελοφν τα δικαιολογθτικά για 

τθν ζκδοςθ του εξοφλθτικοφ λογαριαςμοφ, αντίτυπα δε ι αντίγραφα αυτϊν επιςυνάπτονται ς’ 

αυτόν. Ρριν από τθ κεϊρθςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ κακϊσ και όλων των ενδιάμεςων 

λογαριαςμϊν, ο ανάδοχοσ πρζπει να φζρει βεβαίωςθ του αρμοδίου υποκαταςτιματοσ του ΛΚΑ και 

λοιπϊν Ταμείων  ότι εξοφλικθκαν όλεσ οι ςχετικζσ με τθν εκτζλεςθ του ζργου αςφαλιςτικζσ 

ειςφορζσ . 

16.5 Γενικά για όλεσ τισ διαδικαςίεσ υποβολισ, προϊκθςθσ και πλθρωμισ του εργολαβικοφ 

ανταλλάγματοσ ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 

 Άρκρο 17. Αρτιότθτα των καταςκευϊν - μελζτθ του ζργου - τροποποιιςεισ μελζτθσ 

17.1 Ο κακοριςμόσ από τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ και των ειδικϊν 

προδιαγραφϊν των επί μζρουσ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (τρόποσ εκτζλεςθσ 

καταςκευϊν, επί μζρουσ διαςτάςεισ κ.λ.π.) δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να 
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πάρει κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των διαφόρων ειδϊν καταςκευϊν που 

ςυνκζτουν κάκε επιφάνεια ι χϊρο ι λειτουργία του κτιρίου. 

17.2 Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι από τα 

ςχζδια λεπτομερειϊν ι από άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ι τζλοσ από τισ οδθγίεσ ι διαταγζσ 

τθσ Υπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου  πρζπει να είναι άρτιο, τόςο ωσ προσ τθν 

καταςκευι, τθν αντοχι και καλι εμφάνιςθ του, όςο και ωσ προσ τθν άμεςθ ςφνδεςθ του με τα 

υπόλοιπα (εςωτερικά ι γειτονικά) τμιματα του ζργου. 

17.3 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν ςυμπλιρωςθ ι επανόρκωςθ, ςτο χρόνο που κα ορίςει θ Υπθρεςία, αλλιϊσ θ 

Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει αυτό ςε βάροσ και για λογαριαςμό του, άνευ ετζρου και 

με τθν τιμι που κα ηθτιςει ο νζοσ καταςκευαςτισ. Ο ανάδοχοσ πριν από τθν εφαρμογι τθσ 

μελζτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε ςυςχετιςμό και αρικμθτικό ζλεγχο των 

αναγραφομζνων ςτοιχείων και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ να ηθτιςει ζγκαιρα και ζγγραφα από 

τον εργοδότθ τθν ςχετικι διόρκωςθ, χωρίσ να ζχει δικαίωμα να τροποποιεί τα ςτοιχεία αυτά, 

χωρίσ τθν ζγγραφθ εντολι του εργοδότθ, γιατί ςφμφωνα με τθν  ςφμβαςθ αναλαμβάνει ρθτά να 

εφαρμόςει πιςτά τα ςχζδια τθσ μελζτθσ του ζργου και τα κακοριηόμενα ςτα τεφχθ τθσ μελζτθσ 

αυτισ. 

 Άρκρο 18. Ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν και ζτοιμων ι θμικατεργαςμζνων προϊόντων- 

 ελαττϊματα-παράλειψθ ςυντιρθςθσ 

18.1 Πλα τα υλικά κλπ. που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ αγοράσ, χωρίσ βλάβεσ 

ι ελαττϊματα. Τα υλικά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. 

18.2 Επίςθσ όλα τα υλικά και οι εργαςίεσ για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα 

ςυμβατικά δεδομζνα, ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ του άρθρου 178 του Ν.4412/2016 των 

ιςχυόντων κανονιςμϊν και των Εκνικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν (Ε.ΤΕ.Ρ), με αρικμό  απόφαςθσ 

ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/273 και ΦΕΚ Β/2221/30-07-2012, αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ του 

αρμοδίου οργάνου  τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν 

ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ κ.λ.π. 

18.3 Σε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον εργολάβο υλικά απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ των 

ζργων, ο εργολάβοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ επί τθσ αξίασ 

τουσ, οφτε αποηθμίωςθ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. 

18.4 Ο εργολάβοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν που 

παραδίδονται ς' αυτόν από τον εργοδότθ, εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ. 
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18.5 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε τθν 

παραλαβι τουσ από τον εργολάβο, αυτόσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια 

που τυχόν κα ςυμβεί ςτα υλικά αυτά. 

18.6 Σε ότι αφορά τθν καταλλθλότθτα ι μθ των υλικϊν, τα ελαττϊματα και τθν παράλειψθ ςυντιρθςθσ 

του ζργου, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρθρου 159 του Ν.4412/2016. 

18.7 Αν κατά τθν καταςκευι των ζργων θ επίβλεψθ κεωρεί ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά δεν πλθροφν 

τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται από τθ διευκφνουςα 

υπθρεςία θ μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί, τα υλικά δεν 

χρθςιμοποιοφνται αν δεν κρικεί θ καταλλθλότθτά τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο που γίνεται 

από τα εργαςτιρια τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ι Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ι άλλα κρατικά εργαςτιρια. Θ δαπάνθ 

για τισ εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν 

αποδειχκεί θ ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ βαρφνει τον 

κφριο του ζργου και αποδίδεται ςτον ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ του ζργου. 

18.8 Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε εργαςία 

παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν 

ειδικι διαταγι τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ ειδικι διαταγι προςδιορίηει τα ελαττϊματα και 

τάςςει εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςι τουσ. Στθν αποκατάςταςθ μπορεί να 

περιλαμβάνεται θ κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό 

επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ 

δαπάνεσ με τθν ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ 

αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. 

18.9 Θ ζνςταςθ του αναδόχου ςτθν περίπτωςθ τθσ ειδικισ διαταγισ που προβλζπει θ προθγοφμενθ 

παράγραφοσ αςκείται ςε ανατρεπτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ.  

Με τθν εμπρόκεςμθ ζνςταςθ αναςτζλλεται θ υποχρζωςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν μζχρισ ότου 

εκδοκεί απόφαςθ τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ ςτθν ζνςταςθ. Το αναςταλτικό αποτζλεςμα τθσ 

ζνςταςθσ δεν επζρχεται ι αίρεται, αν ο προϊςτάμενοσ τθσ Διευκφνουςασ υπθρεςίασ 

χαρακτθρίςει με διαταγι του το ελάττωμα ωσ επικίνδυνο. Στθν περίπτωςθ αυτι οι εργαςίεσ για 

τθν άρςθ του ελαττϊματοσ ι οι εργαςίεσ που ορίηονται ςτθ διαταγι για τθν αποτροπι των 

κινδφνων εκτελοφνται αμζςωσ από τον ανάδοχο. Θ προϊςταμζνθ αρχι αποφαίνεται οριςτικά επί 

τθσ ενςτάςεωσ και για να εκδϊςει τθν  απόφαςι τθσ μπορεί να διατάξει τθ διενζργεια αυτοψίασ 

ι οποιαςδιποτε άλλθσ ζρευνασ, αν το κρίνει απαραίτθτο. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ςυμμορφωκεί προσ τθν απόφαςθ αυτι. 

18.10 Γενικά ζχουν εφαρμογι όλεσ οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν.4412/2016, κακϊσ και του 
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άρκρου   170 του Ν.4412/2016, που προβλζπουν τισ διαδικαςίεσ αποκατάςταςθσ ελαττωμάτων 

ςτα ζργα. 

 Άρκρο 19. Ποιότθτα και τρόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 

19.1 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ από ειδικευμζνο προςωπικό, 

κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνικι άποψθ και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 

4412/2016, τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ εντολζσ των αρμοδίων οργάνων τθσ επίβλεψθσ του 

ζργου. 

19.2 Σο Πρόγραμμα Ποιότθτασ του Ζργου (Π.Π.Ε), (άρκρο 158 του Ν.4412/2016) που κα υποβάλει ο 

ανάδοχοσ μζςα ςε ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και το οποίο κα πρζπει να 

ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των αποφάςεων ΔΕΕΡ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Βϋ), 

ΔΛΡΑΔ/οικ. 611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Βϋ), ΔΛΡΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Βϋ) του Υφυπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και των αποφάςεων: α) ΔΕΕΡΡ/οικ.4/ 

19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Βϋ), β) ΔΕΕΡΡ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Βϋ) του Υφυπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, κακϊσ και γ) θ Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 

Βϋ) του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, κα αποτελεί το εςωτερικό 

κανονιςτικό ζγγραφο του ζργου και κα παρζχει όλα τα εργαλεία παρακολοφκθςθσ του ζργου, 

ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων, τεκμθρίωςθσ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςτεί και 

αρχειοκζτθςισ τουσ.  

19.3 Το Ρ.Ρ.Ε. κα ενςωματϊνει και κα κωδικοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν, κα 

περιγράφει τισ φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ, ςε πλιρθ 

εναρμόνιςθ με το χρονοδιάγραμμα του ζργου και κα κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και 

διοίκθςθσ του ζργου κακϊσ και τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ 

των ςτοιχείων κατά τθν καταςκευι. 

 Άρκρο 20. Χρόνοσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ του ζργου 

20.1 Μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν καλι λειτουργία και τθ 

ςυντιρθςθ του ζργου για τουσ επόμενουσ δεκαπζντε (15) μινεσ από τθ θμερομθνία τθσ 

βεβαιωμζνθσ περάτωςισ του , ςφμφωνα με το άρκρο 171 παράγραφοσ 1 του Ν.4412/2016. Μετά 

τθν πάροδο του προαναφερόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ διενεργείται θ οριςτικι παραλαβι. 

20.2 Αν ο ανάδοχοσ παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων κατά το χρόνο 

εγγφθςθσ, οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ μπορεί να εκτελεςκοφν από τθν υπθρεςία με οποιονδιποτε 

τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςμό του υπόχρεου αναδόχου. Κατά τα λοιπά ιςχφει το ςχετικό 

άρκρο 171 του Ν.4412/2016. 
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 Άρκρο 21. Θμερολόγιο ζργου - Λοιπζσ υποχρεϊςεισ – Αφανείσ εργαςίεσ 

21.1       Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα τθρθκεί θλεκτρονικά θμερολόγιο ζργου, ςφμφωνα με το 

άρκρο 146 του Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ θμερολογίου είναι βαςικόσ ςυμβατικόσ όροσ. 

21.2       Ο εργολάβοσ ζχει τθν υποχρζωςθ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να ςυντάςςει και να υποβάλει 

για ζλεγχο, λεπτομερι διαγράμματα των εγκαταςτάςεων ςε κάτοψθ και ςχθματικι τομι, όπωσ 

εκτελοφνται, επί των οποίων κα ςθμειϊνονται οι διαςτάςεισ ι το βάκοσ των εκάςτοτε 

εκτελουμζνων τμθμάτων, είτε είναι εμφανι είτε αφανι. 

21.3       Για τισ αφανείσ εργαςίεσ που ενςωματϊνονται ςτο ζργο, κα καταρτίηονται κατά το χρόνο 

εκτζλεςθσ τουσ και ποτζ εκ των υςτζρων πρωτόκολλα αφανϊν εργαςιϊν, άρκρο 151 και 136 

παρ. 2 του Ν.4412/2016, όπου κα βεβαιϊνεται ότι αυτζσ εκτελζςτθκαν ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ και τθ μελζτθ, αλλιϊσ κα κεωροφνται άκυρεσ και οι εργαςίεσ ότι δεν 

εκτελζςτθκαν και ςυνεπϊσ δεν δφνανται να πιςτοποιθκοφν. 

 Άρκρο 22. Ευκφνθ του αναδόχου για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ και για τθν ποιότθτα του ζργου 

22.1 Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 τόςο για τθν 

εφαρμογι τθσ μελζτθσ όςο , και για τθν ποιότθτα και τθν αντοχι των ζργων , μόνοσ υπεφκυνοσ 

είναι   ο ανάδοχοσ. Ο πάςθσ φφςεωσ ζλεγχοσ που αςκείται από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει 

τον ανάδοχο κατά κανζνα τρόπο από τθν ευκφνθ αυτι. 

22.2 Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι εξ' ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των υλικϊν τθν 

χρθςιμοποίθςθ τουσ και τθν εκτζλεςθ γενικά τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ, των ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και 

ςχεδίων. 

22.3 Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ αποφάςεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Σε 

περίπτωςθ διαφωνίασ του, ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι μόνο οι ςχετικζσ διατάξεισ για τθ 

διαδικαςία επίλυςθσ διαφωνιϊν επί εκτζλεςθσ ζργων (ενςτάςεισ – αιτιςεισ κεραπείασ – 

δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν). 

22.4 Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ για μεταβολζσ ςτο ζργο, που ζγιναν χωρίσ ζγγραφθ 

διαταγι και οι οποίεσ ςυνεπάγονται μεγαλφτερθ δαπάνθ του ζργου, ακόμθ και αν οι μεταβολζσ 

αυτζσ κακιςτοφν το ζργο αρτιότερο ι βελτιϊνουν τθ μορφι του. (άρκρο 138 παρ. 3 του 

Ν.4412/2016). 

22.5 Για κάκε δαπάνθ χωρίσ ζγγραφθ διαταγι από τθν οποία επιλκε μείωςθ ποςοτιτων ι διαςτάςεων, 

καταβάλλεται ςτον ανάδοχο μόνο θ δαπάνθ των εργαςιϊν που ζχουν πράγματι εκτελεςκεί χωρίσ  

να αποκλείεται θ εφαρμογι των διατάξεων περί κακοτεχνιϊν. 
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22.6 Σε περίπτωςθ που δίνεται προφορικι εντολι τροποποιιςεων ι ςυμπλθρϊςεων ςτον τόπο του ζργου, 

λόγω επείγουςασ ανάγκθσ κα πρζπει να καταχωρείται ςτο θμερολόγιο του ζργου (άρκρο 138 

παρ. 4 του Ν.4412/2016) και να επακολουκεί θ διαδικαςία του άρκρου 155 του Ν.4412/2016. 

22.7 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ εργαςίεσ, που προκφπτουν από ζγγραφεσ ςυμπλθρϊςεισ ι 

τροποποιιςεισ των ςτοιχείων τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου, (άρκρο 138 του Ν.4412/2016). 

διατθρϊντασ τα δικαιϊματά του, που αναφζρονται ςτο άρκρο 152 του Ν.4412/2016, λόγω 

τροποποίθςθσ του αρχικοφ ςυμβατικοφ αντικειμζνου, 

22.8 Επίςθσ πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτο εργοτάξιο όλων των ςτοιχείων που απαιτοφνται από 

το νόμο για τθν εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ που επιβάλλεται, ςε όλθ τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με το ΡΔ 778/1980 (ΦΕΚ 193Α /26-8-80) περί μζτρων 

αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν και το ΡΔ 1073/1981 (ΦΕΚ 260Α /16-9-81) «περί μζτρων 

αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομικϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων 

αρμοδιότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ», του ΡΔ 305/96 και κάκε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. 

22.9 Ρριν από κάκε παραγγελία το υλικό ι μθχάνθμα ι ςυςκευι κα εγκρίνεται από τθν υπθρεςία ωσ εξισ: 

Αν πρόκειται για υλικό «ςειράσ» βιομθχανικισ παραγωγισ κα προςκομίηεται ςτθν 

υπθρεςία εγχειρίδιο (προςπζκτουσ) και προδιαγραφζσ του εργοςταςίου παραγωγισ κακϊσ 

και δείγματα (εάν δεν πρόκειται για ογκϊδεσ μθχάνθμα). 

Αν πρόκειται για υλικό αυτοςχζδιο που πρόκειται να παραχκεί ειδικά για το εν λόγω 

ζργο κα προςκομίηονται ςτθν υπθρεςία δείγματα, ςχζδια ι μοντζλα. 

Τα παραπάνω δείγματα κλπ. που κα εγκρίνονται από τθν υπθρεςία κα φυλάςςονται από 

αυτιν μζχρι τθν παραλαβι του ζργου, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του εργολάβου λόγω 

επιλογισ. Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά τθν κρίςθ τθσ κάκε υλικό, 

μθχάνθμα ι ςυςκευι που δεν κα είναι ςφμφωνο με τα δείγματα ι τισ προδιαγραφζσ ωσ 

ανωτζρω. Πλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό 

ελζγχου του καταςκευαςτι. Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να παραπζμπει αυτά για 

εργαςτθριακό ζλεγχο με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου. 

22.10 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν παραγγελία των υλικϊν, μθχανθμάτων, ςυςκευϊν κλπ. 

να υποβάλλει ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία πλιρθ κατάλογο των προσ παραγγελία υλικϊν για ζγκριςθ, 

γνωςτοποιϊντασ ςυγχρόνωσ και τθν θμερομθνία παραγγελίασ των ανωτζρω υλικϊν. 

22.11 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει είςοδο και δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 
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τθσ Υπθρεςίασ ςτο εργοτάξιο ι εργοτάξια παραγωγισ υλικϊν. 

22.12 Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν να φροντίςει για τθν ζκδοςθ κάκε 

άδειασ, που απαιτείται ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, είναι δε ουςιαςτικά και αποκλειςτικά 

υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των διατάξεων των ςχετικϊν με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

22.13 Σε όλθ τθ διάρκεια του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα των χϊρων του 

εργοταξίου, τθν απομάκρυνςθ των προϊόντων εκςκαφισ, αχριςτων υλικϊν κλπ. και τθ 

μεταφορά τουσ ςε τοποκεςίεσ κακοριςμζνεσ από τισ Δθμόςιεσ Αρχζσ. 

22.14 Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςτο ακζραιο για κάκε ηθμιά ι φκορά ςε τυχόν υπάρχουςεσ καταςκευζσ 

και εγκαταςτάςεισ, ςτο χϊρο του εργοταξίου, που κα οφείλονται ςτα μθχανιματα, όργανα και 

μζςα που χρθςιμοποίθςε για τθν εκτζλεςθ του ζργου και κα πρζπει να πάρει όλα τα κατάλλθλα 

μζτρα και να οργανϊςει κατά τζτοιο τρόπο τισ εργαςίεσ, ϊςτε να αποφευχκεί κάκε κίνδυνοσ 

ηθμιάσ ι φκοράσ. 

 Άρκρο 23. χζδιο αςφάλειασ και υγείασ (ΑΤ) – Φάκελοσ αςφάλειασ και υγείασ (ΦΑΤ) 

 Ο Ανάδοχοσ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία προσ ζγκριςθ το Σ.Α.Υ και το Φ.Α.Υ.  και να τθρεί τα παρακάτω: 

23.1. Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί το ζργο με τρόπο αςφαλι και ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, 

διατάγματα, αςτυνομικζσ διατάξεισ και οδθγίεσ του ΚτΕ, όπωσ εκφράηονται μζςω τθσ υπθρεςίασ 

αναφορικά με τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων. 

23.2. Σφςτθμα Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Υγείασ Εργαςίασ (ΣΟΔΑΥΕ). Ο ανάδοχοσ κα 

πρζπει να εφαρμόςει το ΣΟΔΑΥΕ ςτο ζργο ϊςτε να περιοριςτεί ο εργαςιακόσ κίνδυνοσ ςτο 

ελάχιςτο. Ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το ΣΟΔΑΥΕ ορίηονται οι εξισ: 

23.2.1 Διλωςθ πολιτικισ αςφάλειασ εργαςίασ του αναδόχου. 

Οριςμόσ τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι αςφάλειασ και ιατροφ Εργαςίασ. Ειδικότερα και 

λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ των κεςμϊν αυτϊν, τα προςόντα και κακικοντα των ατόμων τα οποία 

κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του τεχνικοφ αςφαλείασ, ςυντονιςτι κεμάτων αςφαλείασ και υγείασ, 

κακϊσ και του γιατροφ Εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ 

(Ν-1568/85, ΡΔ-17/96, ΡΔ-305/96, ΡΔ-294/88). Θ ανάκεςθ των κακθκόντων του τεχνικοφ 

αςφάλειασ και ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ τθσ Εργαςίασ κακϊσ και του γιατροφ Εργαςίασ 

γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και ςτο αρμόδιο ΚΕΡΕΚ του 

ΣΕΡΕ. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςε υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι 

αςφάλειασ και γιατροφ Εργαςίασ, μετριςεισ, αναπροςαρμογι ι και εκπόνθςθ του ΣΑΥ και ΦΑΥ 
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περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ του εργαςιακοφ κινδφνου, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, κλπ ο 

ανάδοχοσ μπορεί να ςυμβάλλεται με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ι/και με ειδικά αδειοδοτθμζνθ 

(ΡΔ- 95/99, ΡΔ-17/96 ) από το Υπουργείο Εργαςίασ Εξωτερικι Υπθρεςία Ρροςταςίασ και 

Ρρόλθψθσ του Επαγγελματικοφ Κινδφνου (ΕΞΥΡΡ). 

23.2.2 Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων προςωπικοφ αναδόχου για κζματα ΑΥΕ. 

23.2.3 Οργάνωςθ υπθρεςιϊν ΑΥΕ υπεργολάβων. 

23.2.4 Εκπόνθςθ διαδικαςιϊν αςφάλειασ. Κατ' ελάχιςτον απαιτοφνται διαδικαςίεσ για: 

αναφορά ατυχιματοσ, διερεφνθςθ των ατυχθμάτων και τιρθςθ αρχείων βάςει τθσ νομοκεςίασ, 

αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, 

ιατρικζσ εξετάςεισ εργαηομζνων 

23.2.5 Κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν πχ για βοθκθτικζσ καταςκευζσ όπου τζτοια μελζτθ 

προβλζπεται από τθ νομοκεςία ι προτείνεται από το ΣΑΥ τθσ μελζτθσ ι τθσ καταςκευισ. 

23.2.6 Διαδικαςίεσ Επικεωριςεων 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίηει τθν τακτικι επικεϊρθςθ των χϊρων, του 

εξοπλιςμοφ, των μεκόδων και των πρακτικϊν εργαςίασ ςε εβδομαδιαία βάςθ, εκτόσ αν άλλωσ 

ορίηεται ςτθ νομοκεςία ι το απαιτοφν οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου, ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ λιψθ μζτρων για τθν επανόρκωςθ των επικίνδυνων καταςτάςεων 

που επιςθμαίνονται. Οι επικεωριςεισ πρζπει να τεκμθριϊνονται γραπτά. 

23.2.7. Άλλεσ προβλζψεισ 

   Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτο 'Ζργο προσ το αρμόδιο ΚΕΡΕΚ 

του ΣΕΡΕ 

    Κατάρτιςθ προγράμματοσ και υλοποίθςθ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα ΑΥΕ . 

Οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ προσ εφαρμογι από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτο εργοτάξιο. 

    Ρρόβλεψθ για ςφγκλθςθ μθνιαίων ςυςκζψεων για κζματα ΑΥΕ με το ςυντονιςτι ΑΥΕ και 

τουσ υπεργολάβουσ, παρουςία του τεχνικοφ αςφαλείασ και του ιατροφ Εργαςίασ. 

23.2.8. Υποχρζωςθ αναδόχου για ανακεϊρθςθ ΣΑΥ και ΦΑΥ.  

  Ο ςυντονιςτισ αςφάλειασ και υγείασ του ζργου υποχρεοφται να κάνει τθν ανακεϊρθςθ του 

Σχεδίου και του Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ τθσ Μελζτθσ, να παρακολουκεί τισ εργαςίεσ 

όςον αφορά κζματα ΑΥΕ και να ςυντάξει τον τελικό ΦΑΥ, τον οποίο παραδίδει ςε δφο απλά 

αντίγραφα και δφο αντίγραφα ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 Το ΣΑΥ αναπροςαρμόηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, ςτο δε (ΦΑΥ) 
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εμπεριζχονται οι ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει. Συνεπϊσ ο Φάκελοσ 

Αςφάλειασ και Υγείασ ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά και παραδίδεται με τθν ολοκλιρωςθ του 

'Ζργου (και ςε θλεκτρονικι μορφι) ςτθ Δ/νςθ του ζργου για το αρχείο τουσ, ενθμερωμζνοσ 

ϊςτε να περιζχει τα πραγματικά ςτοιχεία του ζργου, ζτςι όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε.  

Σο ΑΤ πρζπει να περιζχει τα εξισ: 

23.2.8.1. Γενικά 

Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ 

Σφντομθ περιγραφι του ζργου  

Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου  

Στοιχεία του κυρίου του ζργου 

Στοιχεία του υπόχρεου για τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ 

23.2.8.2.Ρλθροφορίεσ για υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ. 

23.2.8.3.Στοιχεία για τθν προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ  

εργαςίασ. 

23.2.8.4.φκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ και πζριξ του εργοταξίου. 

23.2.8.5.Κακοριςμό των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και τρόπου αποκομιδισ αχριςτων. 

23.2.8.6.Συνκικεσ αποκομιδισ επικινδφνων υλικϊν. 

23.2.8.7.Διευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ, εςτίαςθσ και Α' βοθκειϊν. 

23.2.8.8.Μελζτεσ καταςκευισ ικριωμάτων που δεν περιγράφονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

πχ ειδικοί τφποι ικριωμάτων, αντιςτθρίξεισ μεγάλων ορυγμάτων, ι επιχωμάτων κλπ 

και διατάξεισ για πρόςδεςθ κατά τθν εργαςία ςε φψοσ. 

23.2.8.9.Καταγραφι ςε πίνακα των φάςεων και υποφάςεων εργαςιϊν του ζργου, ςφμφωνα 

με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου. 

23.2.8.10.Τθν καταγραφι ςε πίνακα των κινδφνων, των πθγϊν κινδφνων και τθσ εκτίμθςθσ  

επικινδυνότθτασ κάκε φάςθσ και υποφάςθσ του ζργου με κλιμάκωςθ τθσ εκτίμθςθσ 

επικινδυνότθτασ πχ : 

Χ = Χαμθλι εκτίμθςθ κινδφνου Μ = Μζτρια εκτίμθςθ κινδφνου Υ = Υψθλι εκτίμθςθ 

κινδφνου 

Σε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ φάςεων εργαςιϊν κα πρζπει να 
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λαμβάνονται υπόψθ οι επιπλζον απορρζοντεσ κίνδυνοι. 

23.2.8.11.Εναλλακτικζσ μζκοδοι εργαςίασ για κινδφνουσ που δεν μποροφν να αποφευχκοφν. 

23.2.8.12.Για τον εναπομζνοντα εργαςιακό κίνδυνο κα πρζπει να αναφζρονται ςυγκεκριμζνα 

μζτρα για τθν πρόλθψθ του, κακϊσ και ειδικά μζτρα για εργαςίεσ που ενζχουν 

ειδικοφσ κινδφνουσ (Ραράρτθμα II του Αρκ-12 του ΡΔ-305/96). 

Ο ΦΑΤ πρζπει να περιζχει τα εξισ: 

Α. Γενικά: είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ, ακριβι διεφκυνςθ του ζργου, ςτοιχεία του κυρίου 

του ζργου, ςτοιχεία του ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ που κα ςυντάξει τον ΦΑΥ. 

 Β. Στοιχεία από το μθτρϊο του ζργου: τεχνικι περιγραφι του ζργου, παραδοχζσ μελζτθσ, τα 

ςχζδια "ωσ κατεςκευάςκθ". 

Γ. Οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ, τα οποία κα πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ηωισ του ζργου, πχ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, μετατροπισ, κακαριςμοφ κλπ. 

Ενδεικτικά οι οδθγίεσ και τα ςτοιχεία αυτά αναφζρονται ςτον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των 

διαφόρων εργαςιϊν, ςτθν αποφυγι κινδφνων από τα διάφορα δίκτυα (φδρευςθσ, 

θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατμοφ, κλπ) ςτθν πυραςφάλεια κλπ. 

Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ του ζργου. 

Το ανωτζρω περιλαμβάνει: 

Τον Κανονιςμό λειτουργίασ του ζργου πχ όλα τα ςτοιχεία που κα αφοροφν τθ χριςθ του 

ζργου από τουσ χριςτεσ, βαςικά ενθμερωτικά φυλλάδια κατάλλθλα και επαρκι, που κα 

διανεμθκοφν ςτουσ χριςτεσ ϊςτε κάκε χριςτθσ να γνωρίηει πωσ   κα χρθςιμοποιιςει το ζργο 

και τι κα κάνει ςε περίπτωςθ ζκτακτων γεγονότων. 

Οδθγίεσ λειτουργίασ για το προςωπικό λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του ζργου πχ οδθγίεσ 

χριςθσ του ακίνθτου και κινθτοφ εξοπλιςμοφ που ανικει ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργολαβία ςε 

ςυνκικεσ κανονικισ λειτουργίασ και ςε ςυνκικεσ ζκτακτου περιςτατικοφ κλπ. 

Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ του ζργου. Ρεριλαμβάνονται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για τθν περιοδικι 

ςυντιρθςθ του ζργου. 

Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τθροφνται ςτο εργοτάξιο με ευκφνθ του 

αναδόχου και είναι ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία υποχρεοφται 

να παρακολουκεί τθν φπαρξθ και εφαρμογι των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυνοδεφει το ζργο κακ' 
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όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του και φυλάςςεται με ευκφνθ του ΚτΕ. 

23.3. Δαπάνθ ςφνταξθσ ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου και 

απαιτοφνται από το νόμο, βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςτεί από αυτόν 

κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. 

 ΑΡΘΡΟ 24. Αςφαλίςεισ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει – με μζριμνα και δαπάνθ του να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που να 

καλφπτουν κατ’ ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα και αντικείμενα αςφάλιςθσ ) που αναφζρονται ςτο 

παρόν  άρκρο. 

Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια προςκομίηονται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν  υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ του ζργου. 

         24.1    Γενικοί  Όροι 

24.1.1 Κατά τθν ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να 

ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ Νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα 

ςφναψθσ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων. 

24.1.2 Ομοίωσ οφείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςφαλίςεων Νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

και να ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

24.1.3 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. 

24.1.4 Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 102 του 

Ν.Δ. 400/1970. οι ανταςφαλίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του Ν.Δ. 400/1970 και 

ςυνεπϊσ δεν γίνονται δεκτζσ ωσ αςφαλιςτιρια του Ζργου. 

24.1.5 Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα, ι ςτθν αλλοδαπι, κα 

προςυπογράφεται από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ και διζπεται από το Ν.Δ. 

400/1970, όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 118/ 1985. 

24.1.6 Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ 

υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Αναδόχου που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ του Ζργου,  

ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ 

εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κλπ. Και ο Ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά 

υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι και πράγματα και πζραν από τα 

ποςά κάλυψθσ των πιο πάνω αςφαλιςτθρίων. 

24.1.7 Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ:  



 

Σελίδα 30 από 60  

Κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ 

άρκρου, τθσ υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν. 

Κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ του ΚτΕ. 

Θ ζγκριςθ του ΚτΕ ζχει τθν ζννοια του ελζγχου και τθσ εκ μζρουσ του αποδοχισ ότι οι όροι 

των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων ανταποκρίνονται με επάρκεια ςτουσ όρουσ του παρόντοσ 

άρκρου και των λοιπϊν όρων τθσ Σ.Υ. 

24.1.8 Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου που αποτελεί Αςφαλιςτικό 

βάροσ και που είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ 

αςφαλίςεωσ, κα γίνεται με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 

24.1.9 Οι γενικοί όροι αςφαλίςεωσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από τον Νόμο 

487 / 76 και το Ρ.Δ. 237 / 86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ  οποία παραμζνει 

αλϊβθτθ  από τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 

24.1.10 Οι αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ κα λειτουργοφν νόμιμα, με δόκιμθ δραςτθριότθτα, ςε χϊρεσ 

μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ε.Ο.Χ., κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των 

υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν για το παρόν ζργο και κα μποροφν να αςφαλίηουν 

παρεμφερι ζργα χωρίσ να παραβιάηονται οι όροι των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ και θ 

Ελλθνικι Νομοκεςία. 

Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα να ελζγχει τθν φερεγγυότθτα των αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, ο  δε 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν υποβολι οποιωνδιποτε κατάλλθλων ςτοιχείων λυςιτελοφσ 

ελζγχου. Οπωςδιποτε, μαηί με το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα πρζπει να υποβάλλεται 

ενθμερωτικό φυλλάδιο ςχετικό με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ και 

ςθμείωμα που να αναφζρει παρεμφερι ζργα που ζχει αςφαλίςει ςτθν Ελλάδα. 

24.1.11 α) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθν διάκεςθ των αςφαλιςτικϊν κάκε ςτοιχείο από 

τθν Τεχνικι Ρροςφορά που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ και κάκε αντίςτοιχο ςτοιχείο που 

ζχει κζςει ο ΚτΕ, υπόψθ των διαγωνιηόμενων, όπωσ επίςθσ και τισ εν ςυνεχεία ζρευνεσ και 

μελζτεσ που εκτζλεςε-ςυνζταξε ωσ Ανάδοχοσ 

Επίςθσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, αποκθκϊν του κλπ. 

από τουσ εκπροςϊπουσ των αςφαλιςτϊν, αν του το ηθτοφν. 

Επιςθμαίνεται ακόμθ ότι για κάκε πρόκλθςθ φκοράσ ι βλάβθσ που κα ςυμβεί ςτο ζργο από 

οποιαδιποτε αιτία ακόμθ και από ανωτζρα βία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει 

τόςο τον ΚτΕ όςο και τουσ αςφαλιςτζσ του. 
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β) Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα 

-να επικοινωνεί απ’ ευκείασ με τουσ αςφαλιςτζσ 

-να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο Ανάδοχοσ 

-να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του παρατθριςεων και ελζγχων. 

Θ υπό του ΚτΕ άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωμα του 

Αναδόχου για οποιαςδιποτε φφςθσ αποηθμιϊςεισ. 

γ) Κατά τθν υποβολι του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου οι Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ κα πρζπει να 

ςυνυποβάλλουν και διλωςθ, ςτθν οποία να αναφζρουν ότι ζλαβαν γνϊςθ του παρόντοσ 

άρκρου τθσ Σ.Υ. περί « Αςφαλίςεων » και ότι με το αςφαλιςτιριο καλφπτονται πλιρωσ και 

χωρίσ καμία εξαίρεςθ όλοι οι όροι και απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο τθσ Σ.Υ. 

24.1.12    Διαφορετικά ο ΚτΕ χωρίσ προειδοποίθςθ, μπορεί να ςυνάψει το υπόψθ  αςφαλιςτιριο με 

αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ προτίμθςισ του ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπάνεσ του 

Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του 

ςαν πλθρεξοφςιοσ. αςφαλιςτιριο με αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ προτίμθςισ του ςτο όνομα, 

για λογαριαςμό και με δαπάνεσ του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με 

ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του ςαν πλθρεξοφςιοσ. 

24.1.13 Επιςφρεται   θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω: 

α) Οι αλλοδαπζσ και ςυνεπϊσ και οι Ελλθνικζσ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ υπόκεινται 

υποχρεωτικά ςτθν αρμοδιότθτα των Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που 

ζρχεται ςε αντίκετθ προσ κανόνα Δθμοςίασ Τάξεωσ του άρκρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400 / 

1970 είναι άκυρο. 

β) Aντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δε κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν 

επικυρωκεί από φορζα αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων. 

γ) Θ αποηθμίωςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ κρίνεται από το δίκαιο του τόπου ςφνταξθσ 

και εκτζλεςθσ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, αδιάφορα εάν αυτι παραπζμπει ςε ξζνουσ 

κανόνεσ. Το ίδιο ιςχφει για τθν κεμελίωςθ τθσ αντικειμενικισ ευκφνθσ, θ οποία κρίνεται 

από το δίκαιο του τόπου. 

24.2 Ειδικζσ Ριτρεσ για τισ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τισ υποχρεϊςεισ 

του 

24.2.1 Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρίασ, ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ 

ςφμβαςθσ, ι αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςε 15 θμζρεσ από τθ 
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ςχετικι ειδοποίθςθ. 

Σε περίπτωςθ που Ανάδοχοσ παραλείψει, ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ 

του υποχρεϊςεισ, ι οι αςφαλίςεισ που ςυνομολογιςει κρικοφν από το ΚτΕ ςαν μθ 

ςυμβατζσ με τισ αντίςτοιχεσ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ, ο ΚτΕ δικαιοφται να ςυνάψει ςτο 

όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου τθν(τισ) αντίςτοιχθ(εσ) αςφαλιςτικι(εσ) ςφμβαςθ(εισ) 

ςτθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του ςαν 

πλθρεξοφςιοσ. Τα αςφάλιςτρα και οι ςχετικζσ δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ(των) ςφμβαςθ(εων) κα 

καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθσ ςχετικισ 

ειδοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ, κα επιβαρφνονται με τον νόμιμο 

τόκο υπερθμερίασ. Σε περίπτωςθ που παρζλκει τρίμθνο χωρίσ θ καταβολι να ζχει 

ςυντελεςτεί, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα: 

-να ςυμψθφίςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με επόμενθ πλθρωμι προσ 

τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. 

-ι να εκπζςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ 

εγγυιςεισ που ζχει ςτα χζρια του 

-ι να αναηθτιςει το οφειλόμενο ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με τισ νόμιμεσ 

διαδικαςίεσ είςπραξθσ οφειλισ προσ το Δθμόςιο. 

Οι τόκοι υπερθμερίασ κα υπολογίηονται: 

-για τα αςφάλιςτρα, από τθν θμερομθνία καταβολισ τουσ και 

-για τα λοιπά ζξοδα από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο των 

οφειλόμενων ποςϊν . 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί, ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το 

οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, ο ΚτΕ, για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των 

αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με χρζωςθ και 

για λογαριαςμό του Αναδόχου, μετά τθν προθγοφμενθ ειδοποίθςι του. Σε τζτοια 

περίπτωςθ, θ εκ μζρουσ του ΚτΕ είςπραξθ των ποςϊν των αςφαλίςτρων που κατζβαλε, 

προςαυξθμζνων με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, κα γίνεται ςφμφωνα με τθν παρ.22.2.1. Οι 

τόκοι υπερθμερίασ κα προςμετροφνται από τθν θμερομθνία καταβολισ των αςφαλίςτρων. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτον(ςτουσ) δικαιοφχο(ουσ) κάκε ποςό που δεν 

μπορεί να ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κλπ. ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. 

Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα 
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-να παρακρατεί το αντίςτοιχο ποςό από τθν επόμενθ καταβολι προσ τον Ανάδοχο 

-ι να εκπίπτει το αντίςτοιχο ποςό από τισ εγγυιςεισ που ζχει ςτα χζρια του 

Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι 

ςφμβαςθ, παραλείψει, ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμία κλπ., 

για οποιαδιποτε λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν 

αποκατάςταςι τθσ μθ εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ, ι βλάβθσ, ι καταβολισ αποηθμίωςθσ κλπ., 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ  Σφμβαςθσ.  

  Ο ΚτΕ, ςε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει το αντίςτοιχο ποςό και κα 

το ςυμψθφίςει με τθν προσ τον Ανάδοχο προςεχι πλθρωμι του. Εάν δεν προβλζπεται 

προςεχισ πλθρωμι, ο ΚτΕ κα το εκπζςει από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ εγγυιςεισ που ζχει 

ςτα χζρια του. 

24.2.2 Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το 

Ζργο  ςε οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των 

ενδεχομζνων κινδφνων από τον ΚτΕ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον 

Ανάδοχο. 

24.3 Διαδικαςία ελζγχου  από τον ΚτΕ τθσ επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων  

24.3.1 Ο ζλεγχοσ από τον ΚτΕ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων, των οποίων θ αςφαλιςτικι περίοδοσ 

αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ανάκεςθσ, κα γίνει ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν 

υποβολι πλιρων των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων (εντόσ μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ). 

24.3.2 Στθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ των παρακάτω παραγράφων 

22.5.1, 22.5.2 και 22.5.3. 

24.3.3 Ο ζλεγχοσ από τον ΚτΕ κα αφορά: 

-τθν φερεγγυότθτα των προτεινόμενων αςφαλιςτικϊν εταιριϊν 

-τθν ςυμβατότθτα των όρων των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων προσ τισ απαιτιςεισ του 

παρόντοσ άρκρου και τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ Σ.Υ. 

24.3.4 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και το αργότερο εντόσ 

δζκα πζντε (15) θμερϊν, να προςκομίςει απαραιτιτωσ «Βεβαίωςθ Αςφάλιςθσ» (Cover 

Note), όπου να αναφζρονται οι αςφαλιςτικζσ καλφψεισ και τα όρια αποηθμίωςθσ που κα 

περιλαμβάνει το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να υποβλθκεί το αργότερο εντόσ 
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τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

24.4 Αςφάλιςθ του προςωπικοφ του ζργου 

24.4.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΛΚΑ και ςτα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία 

όλο το προςωπικό που απαςχολεί ο ίδιοσ, ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν 

(εκάςτοτε) ιςχφουςα Νομοκεςία. 

24.4.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του 

ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ που λειτουργοφν  νόμιμα, εφόςον το 

προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ. 

Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολοφν, με 

οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και πάςθσ φφςεωσ 

ςυνεργάτεσ του Αναδόχου. 

Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό όςο και για το αλλοδαπό προςωπικό. 

24.4.3 Ο ΚτΕ δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων των παρ.22.4.1 και 22.4.2, ο δε Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να παρζχει ςτον ΚτΕ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ των 

ελζγχων. 

24.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ιςχφουν για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ 

του ζργου. 

24.5 Αςφάλιςθ του ζργου «κατά  παντόσ  κινδφνου» 

24.5.1 Αςφάλιςθ  ζναντι   υλικϊν   ηθμιϊν 

24.5.1.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ ¨κατά παντόσ κινδφνου¨ και ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ των Συμβατικϊν Τευχϊν του ζργου, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία, τθ 

ςυνολικι αξία του υπό καταςκευι Ζργου, όπωσ αυτι κα ζχει προςδιοριςκεί ςτο τεφχοσ τθσ 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ του. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ τυχόν περαιτζρω 

αναπροςαρμογζσ του αρχικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ. 

24.5.1.2 Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ, ι 

καταςτροφισ, μερικισ ι ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι 

αιτία, όπωσ απεργίεσ, κοινωνικζσ ταραχζσ, τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, δολιοφκορζσ, 

κακοτεχνίεσ, λανκαςμζνθ μελζτθ  ι/και   καταςκευι,  ελαττωματικά  υλικά

(manufacturer’s risk), τυχαία περιςτατικά (φωτιά, ανκρϊπινο λάκοσ κλπ), λανκαςμζνθ 

εργαςία, ελλιπι ςυντιρθςθ, κακι λειτουργία του ζργου κλπ. 

Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για: 
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-Βλάβεσ/ καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και 

εξαιρετικά ςπάνιασ εμφάνιςθσ. 

-Βλάβεσ/ καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το Ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα 

ςυμβάντα. 

Πμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα Ράςθσ Φφςεωσ Υλικά από τθν παραλαβι 

τουσ μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο Ζργο. 

24.5.1.3 Το αςφαλιςτιριο κα καλφπτει και τθν περίοδο υποχρεωτικισ Συντιρθςθσ του Ζργου. Θ 

διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και λιγει με τθν Οριςτικι 

Ραραλαβι του Ζργου. 

24.5.1.4 Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθν περιλαμβάνει ηθμιζσ (οι οποίεσ εξαιροφνται 

διεκνϊσ) προκαλοφμενεσ από τισ ακόλουκεσ –και μόνο αυτζσ- αιτίεσ. 

α. ανταρτικι δράςθ, πόλεμο, ειςβολι εχκρικισ δφναμθσ ςτθ χϊρα, εμφφλιο πόλεμο, ςταςίαςθ 

ι κατάλυςθ τθσ ςυνταγματικισ τάξθσ τθσ χϊρασ. 

β. ιονιςμό, ακτινοβολία ι μόλυνςθ ραδιενζργειασ από πυρθνικό καφςιμο ι κατάλοιπα από 

καφςθ πυρθνικοφ καυςίμου. 

γ. ωςτικά κφματα προςκλθκζντα από αεροπλάνο ι άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινοφμενα με 

ταχφτθτα ίςθ προσ τθν ταχφτθτα του ιχου, ι με υποθχθτικι ταχφτθτα. 

24.5.1.5 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε ετιςια βάςθ, να ηθτεί από τουσ αςφαλιςτζσ του, τθν 

αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ παραπάνω αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με τθν 

πραγματικι αξία του Ζργου, λαμβανόμενθσ υπόψθ και τθσ Ανακεϊρθςθσ. 

24.5.1.6      Στθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του 

δικαιϊματοσ τθσ υπαςφάλιςθσ. 

24.5.1.7    Με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα καλφπτονται κατά παντόσ κινδφνου και οι μόνιμεσ ι/και 

προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ και θ τυχόν ¨παρακείμενθ περιουςία¨ κακϊσ επίςθσ 

και ο πάςθσ φφςεωσ εξοπλιςμόσ ςτθν περιοχι του Ζργου, που κα χρθςιμοποιθκεί για το Ζργο, 

ςφμφωνα με τθ ςχετικι περιγραφι τουσ από τον Ανάδοχο. 

24.5.2 Αςφάλιςθ   αςτικισ   ευκφνθσ   ζναντι   τρίτων 

24.5.2.1 Αντικείμενο αςφάλιςθσ 

Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ ¨ΑΣΤΛΚΘ ΕΥΚΥΝΘ¨ του Αναδόχου ζναντι Τρίτων και 

οι αςφαλιςτζσ κα υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε Τρίτουσ για ςωματικζσ 

βλάβεσ ι κάνατο, ψυχικι οδφνθ ι θκικι βλάβθ και για υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα 



 

Σελίδα 36 από 60  

ι κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου καταςκευϊν και 

περιόδου ςυντιρθςθσ εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, 

αποκατάςταςθσ ηθμιϊν του Ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται 

αυτζσ, και εφόςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

Το αντικείμενο τθσ αςφάλιςθσ περιλαμβάνει και τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων για λόγουσ 

μθ εφαρμογισ των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων και πρόκλθςθσ υποβάκμιςθσ του Ρεριβάλλοντοσ 

κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 1650/86 για τθν 

προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. 

Κα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ/εγκαταςτάςεισ 

24.5.2.2 Διάρκεια τθσ Αςφάλιςθσ 

Ι ευκφνθ των αςφαλιςτϊν αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και λιγει μεσ τθν Οριςτικι 

Ραραλαβι του Ζργου. 

24.5.2.3 Πρια Αποηθμίωςθσ 

(1) Τα ελάχιςτα όρια αποηθμίωςθσ για τα οποία κα πραγματοποιείται θ αςφάλιςθ Αςτικισ 

Ευκφνθσ ζναντι Τρίτων, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του Ζργου, κα είναι τα ακόλουκα: 

α Για υλικζσ ηθμιζσ (κετικζσ ι αποκετικζσ) ςε πράγματα τρίτων ανεξάρτθτα από τον 

αρικμό των τυχόν ηθμιωκζντων τρίτων 

295.000,00 € 

β. Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων 

κατά άτομο 295.000,00 € 

γ. Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατφχθμα, ανεξάρτθτα από 

τον αρικμό των πακόντων ………………..1.450.000,00 € 

δ. Το ακροιςτικό ανϊτατο όριο ευκφνθσ Αςφαλιςτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

αςφαλιςτικισ κάλυψθσ ζναντι τρίτων, κατά τθ περίοδο εκτζλεςθσ του Ζργου κα είναι 

κατϋ ελάχιςτον           2.000.000,00 € 

(2) Ο Ανάδοχοσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ για τθν Αςτικι Ευκφνθ ζναντι τρίτων και κατά τθν 

περίοδο Συντιρθςθσ του Ζργου. Το ανϊτατο ακροιςτικό όριο ευκφνθσ των Αςφαλιςτϊν 

κα ανζρχεται ςτο 50% του αντίςτοιχου ποςοφ, το οποίο ιςχφει κατά τθν περίοδο 

εκτζλεςθσ του Ζργου. 

(3) Στο αςφαλιςτιριο κα προβλζπεται και κάλυψθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ του Αναδόχου 

ζναντι του απαςχολοφμενου ςτο ζργο του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ για τθν 
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περίπτωςθ ατυχιματοσ (ευκφνθ εργοδότου). Τα προβλεπόμενα ελάχιςτα όρια 

αποηθμιϊςεων (πζραν των αποηθμιϊςεων τθσ βαςικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, π.χ. 

Λ.Κ.Α.)  κα είναι 88.050,00 Ευρϊ ανά άτομο και ατφχθμα, 450.000,00 Ευρϊ ςε 

περίπτωςθ ομαδικοφ ατυχιματοσ και 880.000,00 Ευρϊ ακροιςτικό ανϊτατο όριο 

ευκφνθσ για όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. 

24.5.3   Αςφάλιςθ  κφριου   μθχανικοφ   εξοπλιςμοφ  ¨κατά  παντόσ  κινδφνου¨ 

24.5.3.1 Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο ¨κατά παντόσ κινδφνου κα καλφπτεται και ο Κφριοσ ι 

Βαςικόσ (Ειδικόσ και Συνικθσ ¨Βαρζωσ Τφπου¨) Μθχανικόσ Εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα 

χρθςιμοποιθκεί ςτθν καταςκευι του Ζργου. 

24.5.3.2 Στο Αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και τθν 

ταυτότθτα των αντίςτοιχων Μθχανθμάτων. Θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα 

παρζχεται για αξίεσ αντικατάςταςθσ των μθχανθμάτων με καινοφργια, αντίςτοιχου τφπου ι 

τουλάχιςτον ίδιασ δυναμικότθτασ. 

24.5.3.3 Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ 

(εξαιροφμενων των ίδιων εςωτερικισ φφςεωσ μθχανικϊν ι/και θλεκτρολογικϊν βλαβϊν), 

που οφείλονται ι προκαλοφνται από Ανωτζρα Βία, Ανκρϊπινο λάκοσ ι/και τυχαία 

περιςτατικά. 

24.5.3.4 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον ΚτΕ 

αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμία ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κλπ. ακόμθ και για τθν 

περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ.22.5.1.4. 

24.5.3.5 Θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων κα καλφπτει και τθν μετακίνθςθ, τθν μεταφορά και τουσ 

αναγκαίουσ ελιγμοφσ όλων των μθχανθμάτων προσ και από τθν περιοχι του Ζργου. Ι 

ευκφνθ των αςφαλιςτϊν εκτείνεται ςε όλθ τθ χρονικι περίοδο από τθν άφιξθ ςτθν περιοχι 

του ζργου μζχρι τθν απομάκρυνςι τουσ από αυτό. 

24.5.3.6 Θ αςφάλιςθ «κατά παντόσ κινδφνου» των μθχανθμάτων ζργων μπορεί να γίνεται με 

ανεξάρτθτο ενιαίο αςφαλιςτιριο, το οποίο ο Ανάδοχοσ ενδεχόμενα να διατθρεί ςε ιςχφ για 

μζροσ ι το ςφνολο του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ του. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, για να αποφεφγεται διπλι αςφάλιςθ ο Ανάδοχοσ κα προςκομίςει 

ςχετικι βεβαίωςθ από τθν Αςφαλιςτικι Εταιρεία ότι τα Μθχανιματα τα οποία κα 

χρθςιμοποιιςει ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο «καλφπτονται για τισ ίδιεσ ηθμιζσ τουσ με το 

Αςφαλιςτιριο υπϋ αρικμ…………………. το οποίο είναι ςε ιςχφ και ανανεϊνεται κανονικά». 

Οι όροι αςφάλιςθσ και οι αποηθμιϊςεισ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ κα πρζπει να μθν είναι 



 

Σελίδα 38 από 60  

κατϊτεροι από τουσ όρουσ που αναφζρκθκαν παραπάνω. 

24.6 Αςφάλιςθ  αυτοκινιτων  –  αυτοκινοφμενων  μθχανθμάτων   ζργων  (Μ.Ε.) 

24.6.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνα ςε αςφαλιςτικι εταιρεία, ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα Νομοκεςία, τα αυτοκίνθτα και τα αυτοκινοφμενα μθχανιματα ζργων που 

προορίηονται  για τισ ανάγκεσ και τθν εξυπθρζτθςθ καταςκευϊν και ςυντιρθςθσ του Ζργου, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 

24.6.2 Υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των όρων και τθ φφλαξθ των ανωτζρω Αςφαλιςτθρίων είναι ο 

Ανάδοχοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα επιδεικνφει ςτθ Επίβλεψθ για ζλεγχο, όποτε του 

ηθτθκεί. 

24.6.3 Ι ςφμβαςθ αςφαλίςεωσ αςτικισ ευκφνθσ από οχιματα, υποχρεωτικϊσ κα καταρτιςκεί 

εγγράφωσ, χωρίσ τα μζλθ να μποροφν να ςυμφωνιςουν εγκφρωσ άλλθ ρφκμιςθ. 

24.6.4 Διευκρινίηεται ότι τα αυτοκινοφμενα μθχανιματα ζργων πρζπει να ζχουν ατομικι 

αςφάλιςθ με βάςθ τον αρικμό κυκλοφορίασ τουσ και όχι τον αρικμό πλαιςίου τουσ. Ωσ 

αυτοκινοφμενα μθχανιματα ζργων , που εφοδιάηονται με πινακίδεσ Μ.Ε. ςφμφωνα με τθν 

πλζον πρόςφατθ ενθμζρωςθ του ςχετικοφ πίνακα από τθν Αρμόδια Επιτροπι Κατάταξθσ 

κεωροφνται τα αναφερόμενα παρακάτω: 

Φορτωτισ, εκςκαφζασ, εκςκαφζασ-φορτωτισ, τρακτζρ-κομπρεςζρ, φορτωτισ-κομπρεςζρ, 

προωκθτισ, ιςοπεδωτισ, γερανόσ, αντλία ςκυροδζματοσ, μπετονιζρα αυτοφορτωνόμενθ, 

γεωτρφπανο, ςφφρα, υδραυλικι, μθχάνθμα εποφλωςθσ λάκκων, εκχιονιςτικό, γομωτισ, 

καδοφόρο, κόςκινο μθχανικό, εργοταξιακό αυτοκίνθτο (τάμπερ), χιονοδιαςτρωτιρασ, 

κλιμακοφόρο, αναβατόριο, θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ, αλατοδιανομζασ, εκτοξευτισ 

αςβεςτοκονιάματοσ, αμμοβολιςτικό, μεταφορικι ταινία, κλιματιςτικό, παραςκευαςτισ 

μπετόν, λιπαντισ, μετατοπιςτικό βαρζων αντικειμζνων, επεξεργαςτισ απορριμμάτων. 

Ρρζςα απορριμμάτων, πυροςβεςτικό, ςπαςτιρασ ελαςτικϊν-πλαςτικϊν, ςτακμόσ βάςθσ 

και καταβρεκτιρασ, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο μθχάνθμα απαιτείται για τθν ζντεχνθ και 

αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ παροφςασ εργολαβίασ. 

24.7 Ειδικοί  όροι  που πρζπει  να  περιλαμβάνονται ςτισ αςφαλιςτικζσ  ςυμβάςεισ  του ζργου 

Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων τθσ παρ.22.5 κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι 

ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

24.7.1 Στθν ζννοια τθσ λζξθσ Αςφαλιηόμενοσ περιλαμβάνεται ο Ανάδοχοσ και το πάςθσ φφςεωσ 

προςωπικό που αςχολείται με οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με αυτόν ςτα πλαίςια 

του ςυγκεκριμζνου Ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ) και το προςωπικό  
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αυτοφ, οι τυχόν υπεργολάβοι. 

24.7.2 Ο ΚτΕ, οι εκπροςωποφςεσ τον ΚτΕ υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι Σφμβουλοι του 

ΚτΕ (και/ι των υπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται τρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με τθν εφαρμογι του παραρτιματοσ 

¨Διαςταυροφμενθ ευκφνθ αλλιλων¨ (cross liability), το οποίο καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ των 

αςφαλιηόμενων φορζων. 

24.7.3 Θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται τυχόν κατά: 

- του Αναδόχου 

- και/ι του ΚτΕ 

- και/ι των εκπροςωπουςϊν τον  ΚτΕ  υπθρεςιϊν 

- και/ι μζρουσ ι ςυνόλου του προςωπικοφ των παραπάνω  με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι 

ςυνυπευκυνότθτασ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμία από πράξθ ι παράλειψθ των παραπάνω προςϊπων,  

οι οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι τρίτων, κα καταβάλει δε 

κάκε ποςό για βλάβθ και/ι ηθμία που προκλικθκε από πράξθ ι παράλειψθ των παραπάνω. 

                  Ειδικότερα θ αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν 

καταςχζςεων κλπ., που ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που 

αναφζρονται εκάςτοτε ωσ ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν. 

24.7.4      Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του Ζργου,  προκειμζνου 

θ αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμία κλπ., αποηθμίωςθ, 

πρζπει να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ του ΚτΕ. 

Εφόςον ο ΚτΕ δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και 

χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ (ειδικζσ, ι άλλου είδουσ εντολι, ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) 

θ απαίτθςθ του Αναδόχου κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ 

εκχωρείται ςτον ΚτΕ και θ αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και υποχρεϊνεται να 

καταβάλει τθ ςχετικι αποηθμίωςθ ςτον ΚτΕ, μετά από αίτθςθ του τελευταίου για το ςκοπό 

αυτό. 

Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του Αναδόχου ςτον ΚτΕ κατϋουδζνα τρόπο τον απαλλάςςει 

από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθν Σφμβαςθ. 

24.7.5 Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά του ΚτΕ, των 

Συμβοφλων του, των ςυνεργατϊν του και των υπαλλιλων τουσ ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι 

ηθμία οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, όχι θκελθμζνθ, των παραπάνω προςϊπων. 
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24.7.6 Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, τροποποιθκεί, ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ 

αςφαλιςτικισ εταιρείασ, τόςο προσ τον Ανάδοχο, όςο και προσ τον ΚτΕ. 

24.7.7 Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων τθσ παραγράφου 22.5 κα καλφπτεται και θ ευκφνθ 

του ΚτΕ και/ι του προςωπικοφ των, που απορρζει από το άρκρο 9.2.2 του Αςτικοφ Κϊδικα 

(Ευκφνθ Ρροςτιςαντοσ). 

24.7.8 Με δεδομζνο ότι το ζργο αςφαλίηεται ςφμφωνα με τθν πραγματικι του αξία (Αρχικι Σφμβαςθ 

ςυν ςυμπλθρωματικζσ ςυμβάςεισ) θ αςφαλιςτικι εταιρεία παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 

υποαςφάλιςθσ. 

Άρκρο 25. Αυξομείωςθ εργαςιϊν - νζεσ εργαςίεσ - κανονιςμόσ τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν - 

υπερςυμβατικζσ εργαςίεσ – ανακεϊρθςθ. 

25.1 Αν μετά από απαίτθςθ τθσ υπθρεςίασ και ςε ειδικζσ μόνο περιπτϊςεισ παραςτεί ανάγκθ 

εκτζλεςθσ νζων εργαςιϊν ι μθ εκτζλεςθσ ςυμβατικϊν, κα εφαρμόηεται ανάλογα το άρκρο 156 

του Ν.4412/2016. 

25.2 Αν θ αρτιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου επιβάλλει τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ νζων επί 

μζρουσ εργαςιϊν, φςτερα πάντοτε από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ, κα ςυντάςςεται 

αντίςτοιχα Ρρωτόκολλο Κανονιςμοφ Τιμϊν Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ (παράγραφο 5 του άρκρου 156 του Ν.4412/2016). Το ίδιο ιςχφει και για τθν 

περίπτωςθ τθσ μθ εκτζλεςθσ ςυμβατικϊν εργαςιϊν ι και τθν εκτζλεςθ ςυμβατικϊν εργαςιϊν  

ςε ποςότθτεσ που υπερβαίνουν τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ και δεν περιλαμβάνονται 

ςτο τιμολόγιο μελζτθσ εργαςιϊν με τιμζσ μονάδοσ. 

25.3 Θ κοςτολόγθςθ των εργαςιϊν αυτϊν κα γίνεται βάςει των διατάξεων τθσ παραγράφου 5.α, β, γ 

του άρκρου 156 του Ν.4412/2016. 

25.4 Ρροκειμζνου για νζα επί μζρουσ εργαςία, θ τιμι τθσ που κα κανονιςτεί ςφμφωνα με τα 

παραπάνω 23.2. και 23.3. κα μειϊνεται κατά το προςφερκζν από τον ανάδοχο ποςοςτό 

ζκπτωςθσ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ ςτθν οποία υπάγεται και κα προςαυξάνεται κατά το 

εργολαβικό ποςοςτό (18%) για γενικά ζξοδα και όφελοσ του αναδόχου. 

25.5 Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ αξίασ του ζργου, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 153 του Ν. 

4412/2016. 

25.6 Οι μεταβολζσ των εργαςιϊν (αφξθςθ ι μείωςθ) κακϊσ και οι νζεσ εργαςίεσ που κα 

εκτελεςκοφν γίνονται ςυμβατικό αντικείμενο με ςφνταξθ ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα εργαςιϊν 

και ζγκριςθ του από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι. Γενικά για τθν διαδικαςία ςφνταξθσ και ζγκριςθσ 
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του (Α.Ρ.Ε) εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν. 4412/2016. 

 Άρκρο 26. Προςωρινι και οριςτικι παραλαβι - Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν Διοικθτικι  παραλαβι 

26.1 Για τθν βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 168 του Ν.4412/2016., 

26.2 Για τθν διοικθτικι παραλαβι για χριςθ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν.4412/2016. 

26.3 Για τθν προςωρινι παραλαβι του ζργου ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 170 του 

Ν.4412/2016. 

26.4 Για τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 172 του 

Ν.4412/2016. 

Άρκρο 27. Δοκιμζσ εγκαταςτάςεων 

27.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια των καταςκευϊν και αμζςωσ μετά τθν περάτωςθ 

των εγκαταςτάςεων να κάνει με δικά του μζςα, όργανα και δαπάνεσ, τισ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ 

οι οποίεσ κα επαναλαμβάνονται μζχρι πλιρουσ ικανοποίθςθσ των απαιτθτικϊν 

αποτελεςμάτων, οπότε και κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο δοκιμϊν που κα υπογράφεται από 

τον επιβλζποντα μθχανικό  και τον ανάδοχο και κα περιλαμβάνεται  ςτο πρωτόκολλο 

προςωρινισ παραλαβισ. 

27.2 Οι δοκιμζσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ ,τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, τισ 

αντίςτοιχεσ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., τα Ελλθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. και τον νόμο. 

27.3 Ο ανάδοχοσ οφείλει τριάντα(30) θμζρεσ πριν από τθν προςωρινι παραλαβι του ζργου, να 

ςυντάξει χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι και να υποβάλει ςτθν Επίβλεψθ ςε δφο (2) αντίγραφα, 

πλιρεισ και λεπτομερειακζσ οδθγίεσ χειριςμοφ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 

εγκαταςτάςεων που εκτελζςκθκαν απ' αυτόν, κακϊσ Θ/Μ μθχανθμάτων τα οποία τοποκζτθςε 

ςτο ζργο (τεχνικά χαρακτθριςτικά, τφποσ, μοντζλο, περιοδικζσ ι ετιςιεσ ςυντθριςεισ κ.λ.π.). 

27.4 Μετά τθν αποδοχι και ζγκριςθ των οδθγιϊν αυτϊν από τθν Υπθρεςία, ο ανάδοχοσ οφείλει 

πριν από τθν παράδοςθ των εγκαταςτάςεων να διδάξει ςτουσ χριςτεσ του κυρίου του ζργου, 

τθν χριςθ και τον χειριςμό των εγκαταςτάςεων. 

27.5  Ειδικότερα κα παραδϊςει για τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τα ακόλουκα τεφχθ: 

27.5.1 Τεχνικι περιγραφι λειτουργικϊν διαδικαςιϊν, αλλθλοεξαρτιςεισ ςυςτθμάτων, 

εξαρτθμάτων, κλπ.  

27.5.2 Οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ με όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά κάκε ςυςτιματοσ 

(τφποσ, μοντζλο, καταςκευι, αρικμόσ εργοςταςίου, τρόποσ εκκίνθςθσ, λειτουργίασ, 

ςτάςθσ, κλπ).  
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27.5.3 Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ, που κα περιλαμβάνουν τον χρόνο ηωισ κάκε ςυςτιματοσ, τον 

φυςιολογικό χρόνο φκοράσ, οδθγίεσ περιοδικοφ τακτικοφ ελζγχου, ζκτακτεσ 

καταςτάςεισ, υλικά που απαιτοφνται για τακτικι ςυντιρθςθ, κρίςιμα ανταλλακτικά και 

ςυνιςτϊμενεσ ποςότθτεσ αποκεμάτων, απαιτοφμενα εργαλεία και ςυςκευζσ για τθν 

ςυντιρθςθ, τυχόν απαραίτθτα ςχζδια, τα ςτοιχεία του αντιπροςϊπου ςτθν Ελλάδα και 

του καταςκευαςτι αν τυχόν απαιτθκεί πρόςκετθ βοικεια.  

27.5.4 Κανονιςμοφσ αςφαλείασ για αποφυγι ατυχθμάτων και λιψθ προφυλακτικϊν μζτρων. 

     Τα τεφχθ αυτά πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνα, ευανάγνωςτά, ακριβι, ςαφι και ευκολονόθτα. Θ φλθ 

τουσ κα είναι κατανεμθμζνθ ςε κεφάλαια αντίςτοιχα προσ το κάκε ςφςτθμα ι τμιμα εγκατάςταςθσ που κα 

πρζπει και αυτά να είναι ςθμαςμζνα ζτςι ϊςτε θ αντιςτοιχία και ο εντοπιςμόσ τουσ να είναι άμεςοσ και 

ακριβισ. Ππου απαιτθκεί κάκε ςφςτθμα, εγκατάςταςθ ι ςυςκευι κα πρζπει να είναι ςθμαςμζνθ με 

πινακίδεσ, επιγραφζσ, κλπ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ευδιάκριτεσ, ανεξίτθλεσ από κατάλλθλο υλικό, ϊςτε να 

μθ λερϊνονται ι καταςτρζφονται και να αναγράφουν τθν ονομαςία, τθν χριςθ τθσ εγκατάςταςθσ, 

ςυςτιματοσ ι μθχανιματοσ και ςφντομεσ οδθγίεσ εκκίνθςθσ, χειριςμοφ και επείγουςασ παφςθσ λειτουργίασ 

ςε καταςτάςεισ ανάγκθσ, κλπ. 

    Πλα τα προθγοφμενα ςτοιχεία τελοφν υπό τθν αίρεςθ ελζγχου αποδοχισ και ζγκριςθσ από τθν Υπθρεςία. 

Θ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ ςυνεπάγεται τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου αναφορικά με αυτό 

το άρκρο, αλλά δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ του για παράλειψθ ενθμζρωςθσ, κλπ, 

δεδομζνου ότι το ζργο ανατίκεται για να εκτελεςκεί και να παραδοκεί "με το κλειδί". 

27.6 Κατά τον χρόνο τθσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου οφείλει να επικεωρεί κατά κανονικά 

χρονικά διαςτιματα τισ εγκαταςτάςεισ ςφμφωνα με τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ και να τισ 

διατθρεί ςε αρίςτθ κατάςταςθ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι γι' αυτό. Γενικά για τθν υποχρεωτικι 

ςυντιρθςθ των ζργων και το χρόνο εγγφθςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 171 του 

Ν.4412/2016. 

27.7 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν επανορκϊςει βλάβθ ι ηθμιά για τθν οποία ευκφνεται ο 

ίδιοσ, μζςα ςτθν προκεςμία που κα του οριςκεί για το ςκοπό αυτό, ο κφριοσ του ζργου ζχει το 

δικαίωμα να εκτελζςει τθν επανόρκωςθ αυτι απ' ευκείασ, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 

αναδόχου. 

Άρκρο 28. Καταςκευαςτικά ςχζδια - Λιψθ φωτογραφιϊν 

28.1   Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν  τελικι  επιμζτρθςθ  του  ζργου  να  υποβάλλει  το 

Μθτρϊο του Ζργου ςτθν μορφι και το περιεχόμενο που αναφζρεται ςτθν 

Απόφ.ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1956Β’/07.06.2017), ςε υλοποίθςθ τθσ οποίασ ενδεικτικά κα 

περιζχει τα εξισ: 



 

Σελίδα 43 από 60  

 Ρεριγραφικι ζκκεςθ των κφριων φάςεων εργαςιϊν, των μεκόδων που 

χρθςιμοποιικθκαν, των δυςκολιϊν κ.λ.π. 

                          Ρλιρθ καταγραφι όλων των εγκεκριμζνων μελετϊν. 

                       Τα ςχζδια βάςει των οποίων καταςκευάςτθκε το ζργο («ωσ     καταςκευάςτθκε»). 

                      Τεφχοσ για όλεσ τισ δοκιμζσ και διαδικαςίεσ ποιοτικοφ ελζγχου. 

                     Εγχειρίδιο λειτουργίασ, επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςθσ που κα περιλαμβάνει όλεσ τισ 

οδθγίεσ και τουσ τρόπουσ εκτζλεςθσ μιασ πλιρωσ ικανοποιθτικισ και αποτελεςματικισ 

ςυντιρθςθσ του ζργου. 

Το Μθτρϊο του ζργου κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από: 

 Ζγχρωμεσ ψθφιακζσ φωτογραφίεσ  

 Πλα τα παραπάνω  κα ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τθν ανωτζρω απόφαςθ και κα περιλαμβάνουν όλα τα 

ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτι. 

Άρκρο 29. Φκορζσ ςτισ  εγκαταςτάςεισ  από τον ανάδοχο 

29.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανοίγει, να μορφϊνει και να επαναφζρει ςτθν αρχικι 

κατάςταςθ τισ απαιτοφμενεσ, με βάςθ τισ θλεκτρομθχανολογικζσ μελζτεσ και τισ οδθγίεσ τθσ 

επίβλεψθσ, οπζσ διζλευςθσ, φωλιζσ και αφλακεσ, για τον εντοιχιςμό  ι διζλευςθ ςωλινων ι 

οποιωνδιποτε άλλων ςτοιχείων Θ/Μ εγκαταςτάςεων, χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ γιατί 

οι ςχετικζσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτθν οικονομικι προςφορά του. 

29.2 Απαγορεφεται ρθτά θ διάνοιξθ ι θ μόρφωςθ από τον ανάδοχο, οπϊν, φωλεϊν, και αυλακιϊν 

ςε καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ. 

29.3 Οποιαδιποτε φκορά ι ηθμιά που προκλθκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου, ςε οποιαδιποτε 

καταςκευι, βαρφνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει και να 

επαναφζρει τισ καταςκευζσ που υπζςτθςαν τθν ηθμιά ι τθν φκορά, ςτθν προθγοφμενθ τουσ 

κατάςταςθ. 

 Άρκρο 30. κυροδζματα 

30.1 Κατά τθν εκτζλεςθ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα οποιαςδιποτε κατθγορίασ, ο ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ διατάξεισ του ιςχφοντοσ Κανονιςμοφ 

Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016), ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06- 11-2000), 

τισ διορκϊςεισ παροραμάτων του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003), τισ νεϊτερεσ 

προςκικεσ του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 447/Β/05-03-2004) και (ΦΕΚ 576/Β/28-04-2005), τθν 
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τροποποίθςθ του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010), τον ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999), 

τισ τροποποιιςεισ – ςυμπλθρϊςεισ του ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 781/Β/18-06-2003), (ΦΕΚ 1153/Β/12-

08- 2003), (ΦΕΚ 1154/Β/12-08-2003) και (ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010). 

30.2 Θ ανάμιξθ των υλικϊν του ςκυροδζματοσ κα γίνεται αποκλειςτικά με μθχανικό αναμικτιρα, 

απόδοςθσ πολλαπλάςιου ακζραιου ςάκου τςιμζντου. 

30.3 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ ελζγχων και προελζγχων βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου. Πμοια τον 

ανάδοχο βαρφνουν και όλεσ οι αποηθμιϊςεισ Α, Β, Γ και Δ τθσ παρ. Ε 6.2 του κεφαλαίου Ε του 

ιςχφοντοσ Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ. 

30.4 Θ ςυμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ όλων των οπλιςμζνων τμθμάτων καταςκευισ κα γίνεται με 

χριςθ δονθτϊν, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του αναδόχου λόγω χριςεωσ δονθτϊν. Θ δαπάνθ αυτι 

περιλαμβάνεται ςτθ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου , όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί με τθν προςφορά 

του. 

 Άρκρο 31. Χριςθ ζργου ι τμιματόσ του πριν από τθν αποπεράτωςθ 

31.1 Ο εργοδότθσ δικαιοφται παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να χρθςιμοποιεί το όλο ζργο 

ι τμιμα του, αν κατά τθν κρίςθ του, αυτι θ χριςθ είναι δυνατι (διοικθτικι παραλαβι για 

χριςθ). 

31.2 Θ πάρα πάνω χριςθ δεν αποδεικνφει ότι ο εργοδότθσ παρζλαβε το ζργο ι ότι αυτό εκτελζςτθκε 

καλά και διατθρεί όλα τα δικαιϊματα του να ελζγξει και να παραλάβει εν καιρϊ το ζργο, 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Επίςθσ δεν απαλλάςςει τον 

ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ. 

31.3 Θ πάρα πάνω παραλαβι για χριςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν.4412/2016. 

31.4 Θ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ δεν αναπλθρϊνει τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ και οριςτικισ 

παραλαβισ του ζργου. ( παρ. 5 άρκρου 169 του Ν.4412/2016 ). 

Άρκρο 32. Εξυπθρζτθςθ υπαλλιλων τθσ Τπθρεςίασ επίβλεψθσ 

32.1   Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ ςτα 

εργοςτάςια που τυχόν καταςκευάηονται τμιματα του ζργου και γενικά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 

που κρίνει απαραίτθτο θ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο διευκφνων από μζρουσ τθσ αναδόχου 

επιχείρθςθσ τα ζργα υποχρεοφται, μετά από ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, να ςυνοδεφει τουσ 

υπαλλιλουσ που επιβλζπουν, διευκφνουν ι επικεωροφν τα ζργα, κατά τισ μεταβάςεισ για 

επίβλεψθ, ζλεγχο ι επικεϊρθςθ ςτον τόπο των ζργων ι ςτουσ άλλουσ τόπουσ παραγωγισ. ( 

άρκρο 138 παρ. 14 του Ν.4412/2016 ). 

Άρκρο 33.   Παροχι ςτοιχείων  για υφιςτάμενα δίκτυα 
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1. Ο Φορζασ και πικανότατα και άλλεσ Υπθρεςίεσ Ο.Κ.Ω. ενδεχομζνωσ να μθν  διακζτουν ενθμερωμζνα θ 

πλιρθ αρχεία των υφιςτάμενων δικτφων τουσ ϊςτε να είναι δυνατόσ και εφκολοσ ο εντοπιςμόσ τουσ 

κατά τθν φάςθ τθσ καταςκευισ.  Κατόπιν τοφτου ο Ανάδοχοσ ορίηεται ρθτά ότι οφείλει (μετά από τθν 

ενθμζρωςθ του από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και Ο.Κ.Ω.) με ςχετικι ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ θ 

οποία κα αποδεικνφεται με ςχετικι ζγγραφθ ςτο Θμερολόγιο του ζργου να εκτελεί δοκιμαςτικζσ τομζσ 

για τον ακριβι εντοπιςμό τθσ κζςθσ των πάςθσ  φφςεωσ υπόγειων δικτφων τα οποία μπορεί είτε να μθν 

ςθμειϊνονται κακόλου ςτα ςχετικά ςχζδια θ να μθν υπεδείχκθςαν ςτον Ανάδοχο είτε να είναι ςε 

διαφορετικι από τθν υποδειχκείςα κζςθ. 

2.  Στθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ βλάβθσ ςτα  υφιςτάμενα δίκτυα  ςτο χϊρο του ζργου από τα μθχανιματα θ 

το προςωπικό του Αναδόχου  κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου θ ςχετικι δαπάνθ αποκατάςταςθσ τουσ 

βαρφνει πάντα τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει τθν Υπθρεςία και να αποκαταςτιςει 

αμζςωσ τθν ςχετικι βλάβθ με ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ του. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ 

αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ γίνει από τον Φορζα με δικό τθσ προςωπικό και μζςα θ χρθςιμοποιϊντασ 

άλλον εργολάβο τθν βλάβθ καταλογίηεται θ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ του Αναδόχου όπωσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ ορίηεται. 

3.  θτά επίςθσ ορίηεται ότι ουδεμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ κα δοκεί θ οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ του 

Ανάδοχου κα γίνει αποδεκτι για εν γζνει κακυςτεριςεισ, ςταλία μθχανθμάτων - αυτοκινιτων κλπ. θ 

οποία άλλθ αιτία προκφπτει εκ τθσ μθ φπαρξθσ θ τθσ ανακρίβειασ των ςχεδίων των Ο.Κ.Ω. και των 

ςχετικϊν υποδείξεων θ τθσ διενζργειασ μεγάλου αρικμοφ δοκιμαςτικϊν τομϊν. Δφναται μόνον να 

δοκεί ςε περίπτωςθ μεγάλου αρικμοφ δοκιμαςτικϊν τομϊν και άλλων ςχετικϊν εξαιρετικϊν 

περιπτϊςεων παράταςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ανάλογθσ με τθν κακυςτζρθςθ κατά τθν κρίςθ τθσ 

Υπθρεςίασ. 

4.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πάρει, χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ τα προςικοντα μζτρα κατά τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ λειτουργία των υφιςτάμενων δικτφων  και 

εγκαταςτάςεων των κτιρίων. 

Άρκρο 34.    Εξαςφάλιςθ   κυκλοφορίασ  

1.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πάρει, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ τα προςικοντα μζτρα κατά τθν εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ του, ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία πεηϊν (κατάλλθλων για 

ΑΜΕΑ) και οχθμάτων, τόςο από τθν διακίνθςθ των μθχανικϊν του μζςων ςτισ περιοχζσ αυτζσ, όςο και από 

τθν εναπόκεςθ των υλικϊν.  

2.  Δεν επιτρζπεται να πραγματοποιθκεί καμία εργαςία εκςκαφϊν γενικά ι αχρθςτία οδοφ ι πεηοδρομίου 

πριν να εγκρικεί αρμοδίωσ και ολοκλθρωκεί πλιρωσ θ καταςκευι από τον ανάδοχο προςωρινισ 

διαβάςεωσ των τροχοφόρων ι πεηϊν,.  
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3.  θτά ορίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ μοναδικόσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία θ 

ατφχθμα και για τισ ευκφνεσ που απορρζουν είναι ο Ανάδοχοσ.  

4.  Κάκε εργαςία καταςκευισ προςπελάςεων, ςυντθριςεων οδϊν εκτελείται με ευκφνεσ, φροντίδα και 

δαπάνεσ του Ανάδοχου.  

5.  Θ ευκφνθ για τθν προειδοποίθςθ των κάτοχων πάςθσ φφςεωσ αυτοκίνθτων θ ςτάκμευςθ των οποίων 

ςτουσ δρόμουσ όπου  πρόκειται να εκτελεςτοφν εργαςίεσ για να τα απομακρφνουν θ/και με οποιονδιποτε 

νόμιμο μζςον απομάκρυνςθ τουσ ανικει ςτον Ανάδοχο και ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι ευκφνθ τθσ 

Υπθρεςίασ. Ομοίωσ ουδεμία απολφτωσ υποχρζωςθ ζχει θ Υπθρεςία να αποηθμιϊςει τον Ανάδοχο για 

τυχόν κακυςτεριςεισ θ οποιανδιποτε άλλθ αίτια προκφπτουςα εκ του λογοφ τοφτου. Οι δυςκολίεσ και 

κακυςτεριςεισ αυτοφ του είδουσ απορρζουν από τθν φφςθ και τον τόπο εκτζλεςθσ του ζργου, ζχουν 

λθφκεί υπόψθ ςτισ τιμζσ μονάδοσ και είναι γνωςτζσ ςτον Ανάδοχο. 

 Άρκρο 35. Εξυπθρζτθςθ Οργανιςμϊν και επιχειριςεων Κοινισ Ωφζλειασ (Ο.Κ.Ω.) 

35.1  Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι μπορεί ςτθν περιοχι του ζργου να  υπάρχουν δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. που κα πρζπει να μεταφερκοφν από τουσ κυρίουσ τουσ.  

35.2 Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμία ανάμιξθ, υποχρεοφται όμωσ να παρζχει 

κάκε διευκόλυνςθ για τθν εκτζλεςθ τουσ, χωρίσ να δικαιοφται οποιαδιποτε αποηθμίωςθ για 

λόγουσ κακυςτζρθςθσ ι δυςχερειϊν ςτθν εκτζλεςθ του ζργου του. 

 Άρκρο 36. Κακαριςμόσ καταςκευϊν - εργοταξίων - εγκαταςτάςεων 

36.1    Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν τυχόν παράδοςθ για χριςθ τμιματοσ του ζργου ι του 

όλου ζργου μετά τθν περαίωςθ του, να αφαιρζςει και να απομακρφνει από όλουσ τουσ χϊρουσ 

του εργοταξίου και των γφρω δρόμων, κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ, απορρίμματα, 

μθχανιματα, εργαλεία, ικριϊματα, προςωρινζσ προςτατευτικζσ καταςκευζσ και περιφράγματα, 

πλεονάηοντα χριςιμα ι άχρθςτα υλικά, να κακαρίςει με ειδικευμζνο προςωπικό όλουσ τουσ 

χϊρουσ του κτιρίου και του εργοταξίου, για τθν παράδοςθ τουσ, απολφτωσ κακαρϊν και γενικά 

να μεριμνιςει για ότι απαιτείται, οφτωσ ϊςτε το ζργο να παραδοκεί κακ' όλα ζτοιμο για χριςθ 

και λειτουργία. 

36.2 Αν μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τισ πάρα πάνω εργαςίεσ, 

μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ εντολισ, οι 

εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου, τθσ δαπάνθσ 

παρακρατοφμενθσ από τθν αμζςωσ επόμενθ πλθρωμι. 

 Άρκρο 37. Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

37.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ ςτο εργοτάξιο, όλα τα 
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προβλεπόμενα από τουσ όρουσ υγιεινισ του άρκρου 24 του Ρ.Δ. 447/75, όπωσ αυτό 

ςυμπλθρϊκθκε  και τροποποιικθκε μεταγενζςτερα κακϊσ και για τθν παροχι και ςφνδεςθ του 

εργοταξίου του με (ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ, ΟΤΕ) για τθν καταςκευι του ζργου. 

37.2 Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για      τθν 

ζκδοςθ κάκε κατά νόμο αδείασ, κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε 

παράβαςθ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ υποχρεϊνεται να 

υποβάλει τισ αναγκαίεσ αιτιςεισ για παροχζσ και ςυνδζςεισ με ΔΕΘ, ΟΤΕ, κλπ. και να καταβάλει 

κάκε δυνατι φροντίδα για τθν πραγματοποίθςθ τουσ. 

37.3 Επίςθσ πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτα εργοτάξια όλων των ςτοιχείων που 

απαιτοφνται από τον Νόμο, για τθν εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ που επιβάλλεται να λθφκοφν 

ς' όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 447/75, περί αςφάλειασ των εν 

τοισ οικοδομικζσ εργαςίεσ αςχολουμζνων μιςκωτϊν, το Ρ.Δ. 770/80, περί μζτρων αςφαλείασ κατά 

τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν και το Ρ.Δ. 1073/81, περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν 

εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ πολιτικοφ 

μθχανικοφ και κάκε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου. Ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τα περί τάξεωσ και αςφάλειασ επί ατυχθμάτων αςτυνομικζσ 

διατάξεισ και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι βλάβθ που κα ςυμβεί ςτον 

ίδιο, ςτο προςωπικό  του ι ςε τρίτουσ, από ενζργειεσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με τθν 

εκτζλεςθ του ζργου. 

37.4 Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο 

Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του Υφυπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΛΡΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Βϋ), ΔΕΕΡΡ/85/ 

14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Βϋ) και ΔΛΡΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Βϋ), ςτο χρονοδιάγραμμα των 

εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των 

μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ του ζργου. 

37.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει τα απαιτοφμενα ςιματα και πινακίδεσ ςε όλεσ γενικά 

τισ κζςεισ που εκτελοφνται εργαςίεσ και να φροντίηει για τθν ςυντιρθςθ τουσ. 

37.6 Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που κα οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των 

απαιτουμζνων μζτρων αςφαλείασ. 

37.7 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανακοινϊςει αμζςωσ ςτθν Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία, όλεσ τισ 

απευκυνόμενεσ ι κοινοποιοφμενεσ ς' αυτιν διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν, ςχετικά με 

μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ ς' όλθ τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 

37.8 Ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου τισ ευκφνεσ του εργοδότθ για τθν εκτζλεςθ το 
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ζργου και το  απαςχολοφμενο εργατοτεχνικό κλπ. προςωπικό, ςτθν περίπτωςθ που κα ςυμβεί 

ατφχθμα ς' αυτό. 

37.9 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το παρά πάνω προςωπικό του ςτο Μδρυμα 

Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΛΚΑ) και τα κατά κατθγορία εργαηομζνων, Ταμεία Επικουρικισ Αςφάλιςθσ. 

Σε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε εργαηόμενοσ δεν υπάγεται ςτισ περί ΛΚΑ διατάξεισ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να τον αςφαλίςει ςε αναγνωριςμζνθ από το κράτοσ αςφαλιςτικι εταιρεία. 

37.10 Γενικά ο ανάδοχοσ ζχει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν και από τισ διατάξεισ του άρκρου 

138, 139, 140 του Ν.4412/2016 και γενικότερα από όλεσ τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ 

Άρκρο 38. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο*. 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των 

διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του 

φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι 

ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ.7-9), 

Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

38.1 τα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων 

κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο 

Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΟΜΕΔΛ : 

ΔΛΡΑΔ/οικ.177/2-3- 01, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο 

χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ 

αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ 

του ζργου : (Ν.4412/2016 άρκρο 138). 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ  των 

εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των 

μζτρων  αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ.10,11), 

Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ 

εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται 

απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ 

των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο 

ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

* H ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Λ του άρκρου 12 του ΡΔ 

305/96. 

** O Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων άρ. δεφτερο, 

καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ  των : Ν.1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 17/96, κλπ. 

38.2 φμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα : 

38.2.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ ( ΑΤ ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ 

Τγείασ (ΦΑΤ) και ςυγκεκριμζνα : 

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν 

εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια 

εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται 

ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα 

υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ 

καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΛΛΛ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ 

τεχνικισ μελζτθσ του ζργου ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ και τα διατάγματα που 

αναφζρονται ςτο Ν.4412/2016 (άρθρο 7). 

γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν  

παραλείψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), 

ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι 

του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ 

φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ). 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα 

προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν 

τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 305/96 

(αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ , ςφμφωνα και με τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 138 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.10) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ 

των ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ 

Υγείασ (ΦΑΥ). 
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Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ 

και για τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια 

καταςκευισ του ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ 

μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

38.2.1.1 Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του  ΦΑΥ  αναφζρεται  ςτο  ΡΔ  305/96  (αρ.3  παρ.5-7)  

και  ςτισ ΥΑ : ΔΛΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

ΥΡΕΧΩΔΕ, ςφμφωνα και με τισ αποφάςεισ και διατάξεισ που αναφζρονται ςτο άρθρο 138 

παρ. 7 του Ν.4412/2016. 

38.2.1.2 Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 

όταν : 

α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα 

του ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 

β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ : Ρ.Δ.305/96 

(αρκ.12 παράρτθμα ΛΛ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του 

ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ 

(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 

παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-

3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 

38.2.1.3 Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι 

παραλαβι  κάκε Δθμόςιου Ζργου : ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/2016 . 

38.2.1.4 Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του 

Ζργου και το ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και 

ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

38.2.1.5 Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ 

περιλαμβάνονται ςτθν ΕΓΚΥΚΛΛΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΛΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

38.2.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ – τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ 

και υγείασ 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 

εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 

50 και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 

γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα 

εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και 

Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. 

Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο 

και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε 

απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ 

εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων : 

38.2.2.1 Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό 

εργαςίασ, των υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, 

ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε 

ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

38.2.2.2      Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα 

αναγράφουν τισ υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ (Ν.3850/10 

αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετράται και κεωρείται 

από τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ  

εργαςίασ (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί 

και ςτθν Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των  

οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

38.2.2.3 Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του 

ατυχιματοσ και να το κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43παρ.2β).Τα 

μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, 
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καταχωροφνται ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ 

αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο 

υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί 

ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να 

χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

38.2.2.4   Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο 

ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

38.2.2.5 Λατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

38.2.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν 

ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με 

τθν Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ. 

Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι 

Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του 

αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν 

ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο 

όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) 

και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΟΜΕΔΛ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 

38.2.4 υςχετιςμόσ χεδίου Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 

Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το  

ΘΜΑ. Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και 

εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των 

αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 

38.3 Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο 

εργοτάξιο. 

38.3.1 Προετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα 

παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 
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α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΡΔ 105/95, ΡΔ 

305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου 

θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν 

ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο 

θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, 

παρ.2). 

γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι 

αερίων κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ 

των εγκαταςτάςεων αυτϊν : Ρ Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, 

παρ.6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - 

διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, 

πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ 

πυροςβεςτιρων, κλπ.: ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 

4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ 

(φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : ΡΔ 

1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 

14). 

ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ 

εργαηόμενουσ όπωσ : προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα,  

ολόςωμεσ   ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων 

ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ 

δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του : Ρ.Δ.1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), 

ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 

396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

38.3.2   Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ – 

εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των 



 

Σελίδα 54 από 60  

πεηϊν και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με : 

- Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΛ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων 

Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

- Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΛ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν 

αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων 

και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν » 

- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και τθν 

τροπ. αυτοφ : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, 

κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 

3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ 

απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, 

των κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ 

εργοταξίου, κλπ 

: ΡΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 

(αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, 

εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων :  

    ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και 

αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ.   

αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν : 

α) κραδαςμοφσ : ΡΔ 176/05, β) κόρυβο : ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ 

χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από 

φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΡΔ 82/10. 

38.3.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 

(αρ.2). 

 α. Ο  ανάδοχοσ  οφείλει  να  ελζγχει  τθ  ςωςτι  λειτουργία  και  τον  χειριςμό  των  

μθχανθμάτων (χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των 
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οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ 

αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : 

ΡΔ 1073/81 (αρ.17,  45-74 ),  Ν 1430/84 (αρ.11-15),  ΡΔ 31/90,  ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ.  

αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 

μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 

34, 35). 

β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΛΛ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 

38.3.3.1 Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

38.3.3.2 Άδεια κυκλοφορίασ 

38.3.3.3 Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 

38.3.3.4 Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

38.3.3.5 Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, 

μζροσ Βϋ, τμιμα ΛΛ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σθμειϊνεται ότι θ 

άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

38.3.3.6 Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - 

εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται 

τα αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

38.3.3.7 Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, 

ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 

15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

38.4 Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 

εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 

εκτελοφμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα 

απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των 

εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 

Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα : 

38.4.1 Κατεδαφίςεισ: 

Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 

Ν.2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
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και  οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

38.4.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 

Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- αςφάλεια και 

αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ 

: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ 2/06, 

ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 10  

38.4.3       Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε 

ςτζγεσ. 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β 

τμιμα ΛΛ παρ.4-6,14 ). 

38.4.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΛΛΛ), Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

Άρκρο 39.  Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου που απορρζουν από τθ ςυγχρθματοδότθςθ του ζργου από τθν 

Ε.Ε. 

(1)  Στισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςυμπεριλαμβάνεται ακόμα, άνευ ιδιαίτερθσ αμοιβισ, 

και θ άμεςθ και απροφάςιςτθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου: 

- Στα πορίςματα ποιοτικοφ ελζγχου που τυχόν κα διενεργθκεί από ανεξάρτθτο φορζα ι 

Σφμβουλο του Δθμοςίου, ςτα πλαίςια τιρθςθσ των όρων ςυγχρθματοδότθςθσ του ζργου 

από τθν Ε.Ε. 

- Στισ υποδείξεισ και οδθγίεσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ι/και του Ενδιάμεςου Φορζα που 

διαχειρίηεται το ζργο και επιβλζπει τθν τιρθςθ τον όρων ςυγχρθματοδότθςθσ του ζργου 

από τθν Ε.Ε, και ιδίωσ ςε εκείνεσ που αφοροφν ςε δράςεισ και μζτρα δθμοςιότθτασ. 

(2)  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, να τοποκετιςει ςτο εργοτάξιο από τθν αρχι 

του ζργου, και ςε ευκρινζσ ςθμείο, πινακίδα ζργου και. επί πλζον αναμνθςτικι πινακίδα ςτο 

πζρασ του ζργου, ςε εφαρμογι του Ραραρτιματοσ XII του Κανονιςμοφ 1303/2013 περί 

Δθμοςιότθτασ ςυγχρθματοδότθςθσ ςτο ζργο, ςφμφωνα με το Επικοινωνιακό Οδθγό για τθν 

Ρλθροφόρθςθ και τθ Δθμοςιότθτα των ΕΡ του ΕΣΡΑ 2014-2020, Ε.Ρ. «ΚΕΝΤΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ  
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2014-2020». 

Άρκρο 40 – Διοικθτικι  επίλυςθ   ςυμβατικϊν   διαφορϊν 

1. Κατά των πράξεων ι παραλείψεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, που προςβάλλουν ζννομο ςυμφζρον 

του αναδόχου, χωρεί ζνςταςθ. Θ ζνςταςθ αςκείται με κατάκεςθ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, μζςα ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ πράξθσ ι τθ ςυντζλεςθ τθσ 

παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ απευκφνεται ςτον ςτο κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και αςκείται είτε με επίδοςθ με δικαςτικό επιμελθτι είτε με θλεκτρονικι 

αποςτολι , ςφμφωνα με τα άρκρα 15,19,29 και 50 του ν.4727/2020,, ςτθν υπθρεςία που ζχει εκδϊςει τθν 

προςβαλλόμενθ πράξθ. 

Ζνςταςθ αςκείται επίςθσ και κατά αποφάςεων ι πράξεων τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ ι του κυρίου του ζργου, 

εφόςον με τισ αποφάςεισ ι πράξεισ αυτζσ δθμιουργείται για πρϊτθ φορά διαφωνία. Στθν τελευταία αυτι 

περίπτωςθ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αρχίηει από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ι τθσ 

πράξθσ ςτον ανάδοχο. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κατά τθν ζκδοςθ πράξθσ θ οποία υπόκειται ςε ζνςταςθ και 

θ Ρροϊςταμζνθ αρχι κατά τθν ζκδοςθ των πράξεων ι αποφάςεϊν τθσ, οφείλουν να μνθμονεφουν τθ 

δυνατότθτα άςκθςθσ ζνςταςθσ, τθν ανατρεπτικι προκεςμία για τθν άςκθςι τουσ και το αποφαινόμενο 

όργανο. 

2.   Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία ι  θ Ρροϊςταμζνθ αρχι, κατά περίπτωςθ, υποχρεοφνται μζςα ςε δζκα πζντε 

(15) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ να διαβιβάςουν ςο αρμόδιο τεχνικό ςυμβοφλιο τισ απόψεισ 

τουσ επί αυτισ και το φάκελο τθσ υπόκεςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει πάντοτε τα ςυμβατικά τεφχθ ι 

αντίγραφά τουσ. Θ παράλειψθ αυτι αποτελεί πεικαρχικι παράβαςθ και επιβάλλονται οι πεικαρχικζσ ποινζσ 

που προβλζπονται ςτο άρκρο 141 του Ν.4412/2016. Τα ςυμβατικά τεφχθ μπορεί να τα προςκομίςει και 

αυτόσ που υποβάλλει τθν ζνςταςθ. 

3.   Θ παράλειψθ  υποβολισ απόψεων τθσ παρ.2 δεν δθμιουργεί τεκμιριο αποδοχισ των λόγων που 

προβάλλονται με τθν ζνςταςθ τουσ οποίουσ μπορεί ο ενδιαφερόμενοσ να αποκροφςει για πρϊτθ φορά ςτο 

Δικαςτιριο 

4. Θ ζνςταςθ πρζπει να αναφζρει τθν πράξθ ι τθν παράλειψθ, κατά τθσ οποίασ ςτρζφεται, ςφντομο 

ιςτορικό τθσ ςφμβαςθσ και τθσ διαφωνίασ, τουσ λόγουσ ςτουσ οποίουσ ςτθρίηει τισ απόψεισ του αυτόσ που 

υποβάλλει τθν ζνςταςθ  και οριςμζνα αιτιματα και να ςυνοδεφεται από αντίγραφο τθσ προςβαλλόμενθσ 

πράξθσ, εφόςον αυτι ζχει κοινοποιθκεί. 

5. Θ αρμόδια αρχι υποχρεοφται να εκδϊςει και να κοινοποιιςει τθν απόφαςι τθσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ 

από τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, μετά από αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του τεχνικοφ ςυμβουλίου. 

6. Αν θ ζνςταςθ απορριφκεί ςτο ςφνολό τθσ ι μερικϊσ ι αν παρζλκει άπρακτθ θ δίμθνθ προκεςμία τθσ 
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προθγοφμενθσ παραγράφου, ο ανάδοχοσ μπορεί να προςφφγει ςτο αρμόδιο δικαςτιριο ςφμφωνα με το 

άρκρο 175 του Ν.4412/2016. Θ ζκδοςθ ι κοινοποίθςθ απόφαςθσ επί τθσ ζνςταςθσ, μετά τθν πάροδο του 

διμινου, δεν μετακζτει τθν ζναρξθ τθσ   προκεςμίασ για τθν άςκθςθ προςφυγισ.  

7. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 174 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) όπωσ 

τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

Άρκρο 41 – Δικαςτικι  επίλυςθ   διαφορϊν  -  Σελικζσ   διατάξεισ  

1. Με τθν υπογραφι του Συμφωνθτικοφ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βεβαιϊνει ότι παφει να ιςχφει κάκε προγενζςτερθ 

ρθτι ι ςιωπθρά, βεβαία ι ενδεχόμενθ, διλωςθ ι ςυμφωνία οποιαςδιποτε μορφισ, που δεν 

ςυμπεριελιφκθ ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ ΣΥΜΒΑΣΘΣ. 

2. Οποιαδιποτε μεταγενζςτερθ μεταβολι των διατάξεων τθσ ΣΥΜΒΑΣΘΣ πρζπει να γίνει γραπτά και από 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα, άλλωσ κα είναι μθ ιςχυρά. 

3. Θ Σφμβαςθ κα διζπεται κακ’ ολοκλθρία από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα από τθ Νομοκεςία που 

αφορά τα Δθμόςια Ζργα. 

4. Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθ ςφμβαςθ καταςκευισ δθμόςιου 

ζργου επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο αρμόδιο δικαςτιριο κατά τισ διατάξεισ του 

Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ ι του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ, με τθν επιφφλαξθ των επόμενων 

παραγράφων. Θ κατά τον Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ διάκριςθ μεταξφ των ενδίκων βοθκθμάτων τθσ 

προςφυγισ και τθσ αγωγισ (άρκρα 63 και 71) ιςχφει και ςτισ διαφορζσ του παρόντοσ τίτλου Λ του 

Ν.4412/2016. 

5. Αρμόδια δικαςτιρια για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν αυτϊν είναι τα Δικαςτιρια Σερρϊν. 

Ραρζκταςθ αρμοδιότθτασ δεν επιτρζπεται. 

6. Τθσ προςφυγισ ςτο εφετείο προθγείται υποχρεωτικά ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 174 του 

ν.4412/2016, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ 

ενδικοφανοφσ προδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν 

ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

7. Αν ο κφριοσ του ζργου ι ο φορζασ καταςκευισ αςκιςει αναίρεςθ, με αίτθςθ του αναδόχου, μπορεί μζχρι 

τθν εκδίκαςι τθσ να γίνει ςυμβιβαςμόσ. Για το ςυμβιβαςμό εκδίδεται απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων ι του αρμόδιου οργάνου των φορζων που εκτελοφν δθμόςια ζργα, φςτερα από 

γνϊμθ του αρμόδιου τεχνικοφ ςυμβουλίου. Μετά τθν αποδοχι αυτισ από τον ανάδοχο, ο κφριοσ του ζργου 

ι ο φορζασ καταςκευισ παραιτείται από τθν αναίρεςθ. 
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