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Άρθρο 1. Αντικείμενο της εργολαβίας 

 

1.1 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2023-2025”, σύμφωνα με τις μελέτες  εφαρμογής,  όπως 
θα εγκριθούν από την υπηρεσία και τους όρους των εγκεκριμένων συμβατικών  τευχών 
της δημοπράτησής του. 
1.2 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον 
προϋπολογισμό μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των 121.000,00€ με τα απρόβλεπτα, 
την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου 
Ελληνικού – Αργυρούπολης. 
 
1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
1.3.1  Στις τιμές του προϋπολογισμού και του Τιμολογίου της Υπηρεσίας 
περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές δαπάνες του “αναδόχου” και στο σχετικό 
Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων, που έχει εγκριθεί με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 
466/04-05-2017 (ΦΕΚ 1746Β'/19-05-2017) απόφαση Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών “Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 
έργων” 
1.3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2023-2025”  δίδεται με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από 
εκτίμηση και συνδυασμό των μέσων που διαθέτει των πραγματικών δεδομένων 
εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και 
τεχνικών ορίων που αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του παρέχεται η 
δυνατότητα υποβολής καμίας εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε 
ισχυρισμού. 

 
 Άρθρο 2. Αρχική συμβατική χρηματική αξία - Συμβατικές τιμές της εργολαβίας 

 

2.1 Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του 
προϋπολογισμού προσφοράς του αναδόχου (Σ.Π.), για την κατασκευή του έργου: 
”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2023-25”, προσαυξημένο κατά το ποσό των 
απρόβλεπτων δαπανών επί του προϋπολογισμού προσφοράς. 

 
 Άρθρο 3. Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της μελέτης – Φάκελοι σχεδίων – 
Ισχύουσες, Νομοθετικές Διατάξεις 

 

3.1 Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στις 
διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.1 του Ν.4782/2021 
και ισχύει σήμερα. Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης και δημοπράτησης 
αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: (όπως αναφέρονται και στο άρθρο 5.2 
της διακήρυξης). 

 
3.1.1 Εργολαβική Σύμβαση (Το συμφωνητικό). 

 
3.1.2 Η Διακήρυξη. 
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3.1.3 Η Οικονομική Προσφορά. 

 
3.1.4 Το τιμολόγιο Μελέτης. 

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

 
3.1.6 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους, Τ.Σ.Υ. 

 
3.1.7 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

 
3.1.8 Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

 
3.1.9 Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την υπηρεσία 
και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα 
κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, σύμφωνα με 
το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021, 
και ισχύει σήμερα. 
3.2 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο: 
(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΚΑ. και Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω 
συμβατικά στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να 
προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. 

 
3.3 Για την εκτέλεση του έργου ισχύει: 

 
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 
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- του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 
αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α 
του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 
- της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 
Ο Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 
20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
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Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

 
Οι  διατάξεις  του  ν.  2859/2000 (Α’  248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 
Ο Ν. 4605/1-4-2019  (ΦΕΚ  52/Α/19) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που 
δεν έχουν αποκαλυφθεί-Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.   

 
O Ν.4782/21 (9-3-21, Α36) - «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία». 
 
3.4 Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 της διακήρυξης της δημοπρασίας και τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 54 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 17 του Ν.4782/2021 και 
ισχύει σήμερα, του άρθρου 170 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 84 
του Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα, και του άρθρου 178 του Ν.4412/2016. 

 3.4.1 Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή 
οι κανονισμοί και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω, όπως διορθώθηκαν, 
συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
Α)  Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

• Η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 2221 Β), «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα, 

• Η Εγκύκλιος 26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., - 
Η υπ’ αρ. ΔΚΠ/οικ/12111-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαση 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής 
εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – 
ΕΤΕΠ)», 

• Η Εγκύκλιος 17 – Αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-
Θ2Π) Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Αναστολή της 
υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)». 

 
Όπου στα συμβατικά τεύχη του έργου (αναλυτικό τιμολόγιο, τεχνική περιγραφή, τεχνική 
συγγραφή υποχρεώσεων, κ.λ.π.) γίνεται αναφορά σε ΕΤΕΠ, που βάσει της ως άνω 
εγκυκλίου γίνεται αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής τους, να εφαρμόζονται οι 
αντίστοιχες Προσωρινά ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ). 

 
• η με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
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Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες. 

 
Β) Τα εναρμονισμένα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής 
Τυποποίησης (CENELEC) ως 
«Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς 
κανόνες των οργανισμών αυτών. 

 
Γ) Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

 
1.Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση 
της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 

2.Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ), που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 
απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον 
οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - 
μέλος. 
 

3.Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε), που  αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεματικά δεν 
περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με την 
σχετική ΚΥΑ. 
 

4.Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 
(International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 
 
Δ) Οι Κανονισμοί, τα Πρότυπα, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, και οι άλλες διατάξεις (νόμοι, 
διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) όπως διορθώθηκαν – 
συμπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται: 
 

• Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-
10-2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-ΕΑΚ 
2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 
αντίστοιχα). 

• Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001). 
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• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, καθώς και οι 
αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις 
σιδηρού οπλισμού κ.λπ. υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κλπ. 

• Οι ισχύοντες Πολεοδομικοί Κανονισμοί (π.χ. Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, 

Κτιριοδομικός Κανονισμός, κλπ.). 

• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως ισχύει σήμερα. 

• Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

• Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 

• Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων. 

• Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 

• Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 

• Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως 

ισχύουν μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 

1316/Β/31-12-98) και  οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις. 

• Οι Ευρωκώδικες (EC-0 έως EC-9), ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε 

θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 

• Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, 

Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, 

Υδραυλικών και Λιμενικών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.). 

• Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών», 

καθώς και διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λ.π. κατ΄ εφαρμογή 

του Π.Δ 334/94. 

• Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, 

γειτνίασης με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω. 

γενικά, κλπ. 

• Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 

• Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων 

Έργων σε ό,τι αφορά τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

προκειμένου να υπολογισθούν τιμές συμπληρωματικών εργασιών και δεν 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που 

γίνονται απολογιστικά. 

• Το Π.Δ. 778/80 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών 
εργασιών». 

• Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων». 

• Το Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού 

Μηχανικού». 

• Το Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 
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• Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων». 

• Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις 

οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 

• Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του 

προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε), στο μέρος που αυτές δεν 

αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία 

 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός εκ των συμβατικών τευχών και των 

ισχυόντων κανονισμών και προδιαγραφών, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί και 

προδιαγραφές καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας και ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να δικαιούται να προβάλει 

οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. 

Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η ακριβής εφαρμογή 

των ανωτέρω, περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές του Τιμολογίου Μελέτης (και 

Προσφοράς) του έργου. 

 
Σχετικά με τον συντονισμό προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων. 

 
α) Οι ισχύουσες προδιαγραφές και οι ειδικές διατάξεις και όλα τα συμπληρωματικά 

σχέδια και έγγραφα, αποτελούν ουσιώδη μέρη της σύμβασης και κάθε απαίτηση 

που τίθεται σε ένα από αυτά είναι δεσμευτική και θεωρείται ότι περιέχεται σε όλα. 

 
β) Ο ανάδοχος δεν μπορεί να επωφεληθεί από πιθανό σφάλμα ή παράλειψη των 
σχεδίων. 

 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιληφθεί ότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων στοιχείων της μελέτης ή ότι ενδεχόμενα είναι απαραίτητες 

συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, υποχρεούται το ταχύτερο να ζητήσει γραπτές 

οδηγίες κλπ. από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 138 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 59 του Ν.4782/2021 και ισχύει 

σήμερα. Ακόμα υποχρεούται όπως οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο 

εφαρμόσει την επί του θέματος απόφαση της Υπηρεσίας. 

 
1. Κάθε επιμέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα 

είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει  ότι τα επί μέρους στοιχεία  ή τμήματα 

των κατασκευών και του εξοπλισμού είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε το 

σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 

2. Διευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις των 

ισχυόντων κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων 
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του ΥΠΕΧΩΔΕ (όπως π.χ. o κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος, ο κανονισμός 

φόρτισης δομικών έργων κ.τ.λ.). 

3. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα 

εφαρμοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το 

χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου, συμπεριλαμβανομένων και των 

σχετικών τροποποιήσεών τους. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να 

εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο 

κατασκευής των έργων και  στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και 

επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων, 

σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 54 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

με το αρ. 17 του Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα 

            Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν: 
 

• οι  διατάξεις Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4782/21 και ισχύουν 
σήμερα. 

• της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και 
ειδικότερα η νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης 
δημοπρασίας. 

• Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α'74/2017), άρθρα 118 και 119 
 
 

• Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171), άρθρο 107 
• Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137), άρθρο 39 

 
 

 Άρθρο 4. Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 

 

4.1 Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο 
ανάδοχος: 

 
4.1.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει τη χωρική έκταση του Δήμου και τη μορφολογία των 
οδών, τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούνν και έχει λάβει πλήρη γνώση των 
γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών σε σχέση με τα υπάρχοντα, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τις πηγές προμήθειας των υλικών, τη μεταφορά τους στο χώρο του έργου, την 
αποθήκευση των υλικών, τη συγκέντρωση, απόθεση και απομάκρυνση των άχρηστων 
υλικών, την εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
απαραίτητων μηχανημάτων, τις μεταφορικές δυνατότητες και την προσπέλαση στο 
χώρο του έργου και τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να υφίστανται. 

 
4.1.2 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, όλα τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης και τα 
τεύχη δημοπράτησης του έργου και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
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4.1.3 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται 
από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει 
κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τις συνθήκες κατασκευής του έργου γενικά. 

 
Επισημαίνεται ότι το τελικώς παραδοτέο αντικείμενο πρέπει να είναι κατασκευασμένο 
έντεχνα και σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 
 
Πριν την υλοποίηση κάθε εργασίας ή την παραγγελία εξοπλισμού απαιτείται να γίνεται 
επί τόπου λήψη μέτρων και αναγκαίων κατασκευαστικών στοιχείων, σύμφωνα με την 
υπάρχουσα κατάσταση και σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Ορισμένες εργασίες του 
έργου αν απαιτηθεί να γίνουν σποραδικά και μεμονωμένα ακόμη και σε μικρές 
ποσότητες, κατά τμήματα του έργου και τυχόν επιβάρυνση του κόστους εξ΄ αυτού του 
λόγου έχει ληφθεί υπ΄ όψη από τους διαγωνιζόμενους στην οικονομική τους προσφορά. 
 
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποτροπή των καθιζήσεων, στα μέτρα 
ασφαλείας και  στην προστασία των υφισταμένων δικτύων ΩΚΟ κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών ή φθορών, η αποκατάσταση βαρύνει τον 
ανάδοχο. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες 
τις προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει 
κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
σημαντικές οχλήσεις σε αυτές. Η ανωτέρω υποχρέωση του αναδόχου εκτείνεται σε όλες 
τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του 
έργου, τα λατομεία, οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι που 
χρησιμοποιούνται από τρίτους κλπ. 

 
 Άρθρο 5. Σύμβαση έργου 

 
Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση από τον Φορέα Εκτέλεσης 

του Έργου και τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Αναδόχου του έργου εταιρείας. Η 

σύμβαση συνάπτεται με βάση την εγκριτική απόφαση και τα τεύχη με τα οποία 

διενεργήθηκε η δημοπρασία  και θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

διατάξεις του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και στη Διακήρυξη 

Δημοπρασίας. 

 
5.1 Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει στα Γραφεία 
του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Μετά την επέλευση των εννόμων 
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σύμφωνα με το άρθρο 
105 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4782/2021 και 
ισχύει σήμερα. 

 
5.2 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
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ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την με το άρθρο 45 παρ. 7 και 8 του Ν. 4782/2021. 
 
5.3 Κατά την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα 
του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής 
σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς 
καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. 
Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει 
δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. Ο ανάδοχος, κατά τον 
ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζόμενου ως 
αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον 
αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι 
δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο 
μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα 
υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός 
αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά 
κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει 
χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο. 
 
5.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ύστερα από 
διαγωνισμό, επαναϋπολογίζεται το τελικό συμβατικό ποσό σε συνδυασμό με την 
έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για τα απρόβλεπτα , την αναθεώρηση και το φόρο 
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). 
 

 Άρθρο 6. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, και ισχύει σήμερα για την υπογραφή της σύμβασης, την 

πιστή εφαρμογή των όρων της και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του 

αναδόχου, που προκύπτει ένεκα του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του 

έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε 

εκδιδόμενες εντολές πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% (άρθρο 

72, παρ. 1β του Ν.4412/16, άρθρο 21 του Ν. 4782/2021) επί της αξίας των εργασιών, 

που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την ελεγχθείσα πιστοποίηση, χωρίς να υπολογίζεται 

ο Φ.Π.Α.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
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Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία (άρθρο 140 του Ν.4412/16), που 
αφορά τις υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας), οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
εκδίδονται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Για την ευθύνη των 
κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, ισχύουν κατά τα λοιπά, οι διατάξεις 
του άρθρου 140 του Ν.4412/16. 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση 

παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση. 

 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, όπως 

ισχύει σήμερα, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί 

από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης 

σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε πέντε τοις εκατό (5%), επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή 

του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει και το χρόνο 

υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα, και τα 

έγγραφα της σύμβασης. 

 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
Απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση που θα 

χορηγήσουν σε αυτόν προκαταβολή, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η 

χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον 

ανάδοχο και επιβαρύνεται με επιτόκιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών. 

Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής 

πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα, και τους όρους 

των εγγράφων της σύμβασης. 

 
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, 

εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να 
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χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο 

της σύμβασης. 

 
Για δημόσιες συμβάσεις έργων, όταν η παροχή πρόσθετου χρόνου εγγύησης συνιστά 

κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν, πριν από 

την υπογραφή της, Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους 

προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση 

των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από 

δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 

εφόσον τέτοια περίοδος προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό. 

 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού.  

 
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 12 
του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του 
Ν.4782/21 και ισχύει σήμερα. 
 

  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις   

  εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 71 του Ν.4782/21 περί λογαριασμών και πιστοποιήσεων, μπορεί να 
αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση 
εγγυητική επιστολή. 

 
Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 
των εργασιών που περιλαμβάνονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία 
επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από 
αίτηση του αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των 
οποίων έχουν υποβληθεί οι επιμετρήσεις. Η «εγγύηση καλής εκτέλεσης», όπως αυτή 
διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 72, παρ. 14β  
του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του 
Ν.4782/21,  μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής επιμέτρησης από 
τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής 
αξίας. 

 
Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως 
μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού 
λογαριασμού του έργου. Για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων και μελετών οι 
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εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας 
καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται 
μετά από προηγούμενη εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 
 Άρθρο 7. Προθεσμίες 

 

7.1 Για την αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται προθεσμία εικοσιτεσσάρων (24) 
συνολικά ημερολογιακών μηνών - (δύο έτη), και αρχίζει από την υπογραφή της 
σύμβασης. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο για 
λόγους ευθύνης του εργοδότη. Γενικά αν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί παράταση, 
αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021, και ισχύει σήμερα. 
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και 
παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου , μόνο κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας. 

 
7.2 Εφίσταται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία με 
απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει τη 
δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν η κανονική βάρδια δεν επαρκεί, με ή χωρίς 
υπερωρίες και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργιών και εορτών. Η οποιαδήποτε 
επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον ίδιο 
και δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. 
Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση προσωπικού, θα 
εκδοθούν με αποκλειστική μέριμνα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, αν χρειασθεί, θα 
συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. 

 
 Άρθρο 8. Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 

 

8.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 148  του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του 
Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
8.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της 
εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας 
αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) 
της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες 
ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η 
ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας 
αξίας του έργου. 
Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού 
χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων 
και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του 
έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί 
μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας 
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δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, 
ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, 
καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής 
ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε 
ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση δ' 
της παρ. 2 του άρθρου 86, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται, για την υπέρβαση των 
τμηματικών προθεσμιών καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο ισούται με το γινόμενο «α X εχ», αλλά δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%), όπου: 
«εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου και 
«α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη 
διακήρυξη του έργου», σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021, και ισχύει σήμερα. 

 
 Άρθρο 9. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου  

 

9.1 Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσμία για την περάτωση του 
στο σύνολο και κατά τμήματα. Μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να 
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος με 
βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Σε περίπτωση που 
το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής, το υποβληθέν από τον οικονομικό φορέα που αναδείχθηκε 
ανάδοχος χρονοδιάγραμμα μπορεί να συνιστά το «εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου» κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. Σύμφωνα με το 
άρθρο 145 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 
4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
9.2 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το 
χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως 
αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της 
μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών ορόσημων της σύμβασης και με τις 
δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω 
προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν 
μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των 
εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 
τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω 
προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών 
και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και 
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για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 
 
Γενικά, ισχύουν όλα τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 145 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 64 του Ν. 4782/2021. 

 
9.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής  
του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που 
προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή 
τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων 
ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική 
έκθεση. Σε έργα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ είναι 
υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. 
Σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού μπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή 
διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα έγγραφα της σύμβασης. Ο 
ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, 
στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και 
μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του 
έργου, σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
9.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την 
εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει, στην περίπτωση που 
κάπου ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία 
αποπεράτωσης του όλου έργου. 

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

 
9.6 Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της 
Σύμβασης να υποβάλλει οργανόγραμμα της εταιρείας. 
 
9.7 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 135, 140 και 143 του Ν. 
4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν. 4782/2021 και ισχύει 
σήμερα. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητό 
του, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος της έδρας της Δ/νουσας Υπηρεσίας, γίνεται με 
όργανο της Υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστικό 
επιμελητή. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον 
ανάδοχο. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό από υπηρεσία τη νόμιμη 
εκπροσώπησή του ή  τους τυχόν πληρεξούσιους. 

 
9.8 ΓΛΩΣΣΑ: Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα 
συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε 
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περίπτωση που υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση 
ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 
 Άρθρο 10. Προσωπικό αναδόχου 
 
Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 

10.1 Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο 
αντιπρόσωπο της, αποδεκτό από την Υπηρεσία που πρέπει να είναι διπλωματούχος 
πολιτικός ή Αρχιτέκτων μηχανικός Π.Ε. ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση 
ατομικής επιχείρησης. 

 
10.2 Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, εκτός από πολιτικό ή αρχιτέκτονα 
μηχανικό υποχρεούται να διαθέσει κατ' ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, ένα 
διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο μηχανικό Π.Ε., 
καθώς και τους αναγκαίους υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και 
δ/κους - οικονομικούς υπαλλήλους. 

 
10.3 Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το 
έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο 
οποιουδήποτε απασχολουμένου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει 
ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. 

 
10.4 Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση 
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα 
αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων 
του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό φορέα, τα στελέχη 
και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορίζεται 
ή και να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα με 
τον προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου, σύμφωνα με το άρθρο 139 
του Ν. 4412/2016. 

Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό  που 
απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η διακήρυξη 
μπορεί να ορίζει κατ' εκτίμηση τον αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και 
βαθμίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ ' ελάχιστο ανάδοχος κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης του. Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του έργου, με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται 
δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου, σύμφωνα 
με το άρθρο 138 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 
του Ν. 4782/21 και ισχύει σήμερα.  

Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους 
γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την 
διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή 
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τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το 
μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου 
σε κάθε έργο καθορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα, στη διακήρυξη. Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω από τρία 
εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ, η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις 
(3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον 
πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) 
τουλάχιστον πτυχιούχος ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για 
το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα 
αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων 
του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό φορέα, τα στελέχη 
και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορίζεται 
ή και να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα με 
τον προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου, σύμφωνα με το άρθρο 139 
του Ν.4412/16. 
 
10.5 Η πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού (ελληνικού ή 
αλλοδαπού) και οι όροι εργασίας τους διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τις 
εργατικής νομοθεσίας. 

 
 Άρθρο 11. Φόροι, Δασμοί, κρατήσεις, εργολαβικά ποσοστά κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

11.1 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις 
βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση 
καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα 
το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν 
αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν 
ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού, 
σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 
59 παρ. 8 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
11.2 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για τα κάθε είδους 
μεταφορικά του μέσα που θα κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης δεν 
απαλλάσσεται ο ανάδοχος από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 για τα 
εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και από τους 
αναφερόμενους φόρους κ.λ.π., σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, όπως αυτές του 
Ν.Δ. 4486/66 ΦΕΚ 131 τεύχος Α και 4535/66 ΦΕΚ 16 τεύχος Α, περί τροποποιήσεως 
φορολογικών διατάξεων. 
Επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή 
δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν όπως αυτές των Ν. 2366/.53 (ΦΕΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27-12-71) 
και 893/79. 

 
11.3 Επίσης το έργο επιβαρύνεται με κράτηση 1,2% επί παντός λογαριασμού σύμφωνα 
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με το άρθρο 7 παρ. 1 περίπτωση Β του Α.Ν.2326/40 , όπως ισχύει σήμερα, καθώς και με 
κράτηση 0,5% υπέρ ΕΜΠ (σύμφωνα με το άρθρο μόνον παρ.1 περ. α του Ν.546/1943). 

 

11.4 Επίσης το έργο επιβαρύνεται με κράτηση 6o/oo (έξι τοις χιλίοις) επί του ποσού 
πληρωμής, χωρίς το ΦΠΑ (Ν.2166/93, άρθρο 27, παρ. 34 και 35). Διευκρινίζεται ότι εάν 
μετά την ημέρα του διαγωνισμού επιβληθούν νέες επιβαρύνσεις ή καταργηθούν 
παλαιές ή τροποποιηθούν ισχύουσες, τα αντίστοιχα ποσά θα είναι σε βάρος ή σε 
όφελος του έργου. 
 
11.5 Κατά την είσπραξη των ανωτέρω κρατήσεων (11.3 και 11.4) επιβάλλεται χαρτόσημο 
2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (άρθρο 10 παρ. 1 Ν.187/1943). 
 

11.6 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας του 
τιμήματος του έργου που εκτελείται και αποτιμάται με τιμές μονάδας. 
 
11.7 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, όταν του 
δοθεί ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή 
καταβάλλεται στον ανάδοχο, και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική 
δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση 
των εργασιών (άρθρο 154 του Ν. 4412/16), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 
του Ν. 4782/2021. 
Επί της δαπάνης κάθε απολογιστικής εργασίας καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18%, 
μειωμένο σύμφωνα με την μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, για τις απολογιστικές εργασίες του έργου (άρθρο 154, παρ. 3-4, του Ν. 
4412/16), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν. 4782/2021. 
Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν 
καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 

 
11.8 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – (Φ.Π.Α.),  βαρύνει την Υπηρεσία. 

 
Οι Φόροι, Δασμοί, κρατήσεις, εργολαβικά ποσοστά κ.λ.π κατά την πληρωμή του 
αναδόχου είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 Άρθρο 12. Πιστοποιήσεις - εντολές πληρωμών – επιμετρήσεις – τελικός λογαριασμός 

 

12.1. Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωμών και οι επιμετρήσεις των εκτελουμένων 
έργων θα γίνονται με τις διατάξεις των άρθρων 151 & 152 του Ν. 4412/2016, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 70 & 71 του Ν. 4782/2021 και ισχύουν σήμερα, τους 
όρους της εργολαβικής σύμβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
Οι πιστοποιήσεις με ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία, στα απαιτούμενα αντίτυπα, ανά μηνιαία χρονικά διαστήματα. 
 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουμένων εργασιών. Τα επί τόπου 
επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4782/2021 και ισχύει 
σήμερα, και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις 

http://www.docman.gr/Download/3994.aspx
http://www.docman.gr/Download/4035.aspx
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διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. 
Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή 
συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν.4412/16, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4782/2021. 
 
 
12.2. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πάροδο του έργου. 
 
12.3. Για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του 
επιμετρούμενου μέρους να συντάξει τελική επιμέτρηση και να την υποβάλει στη 
Δ/νουσα Υπηρεσία. 

 
12.4. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, 
αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που 
εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που 
καταβάλλεται στον ανάδοχο. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι 
εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών 
των άρθρων 159 Ν. 4412/2016 -  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4782/2021 
και 170 Ν. 4412/2016 – όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4782/2021. 

 
12.5. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή 
συνοδεύονται μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών 
καθώς και τα αντίστοιχα Π.Π.Α.Ε. που τις συνοδεύουν, τα παραστατικά στοιχεία των 
τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα της αναθεώρησης και κάθε άλλο 
στοιχείο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 
 
12.6. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

- τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, 

- Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, 

- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, 
- γραμμάτιο είσπραξης της υπέρ του Δημοσίου προκαταβολής του φόρου εισοδήματος 
που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση. 
 
12.7. Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία 
αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασμού, 
αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σ’ αυτόν. Πριν από τη θεώρηση του 
τελικού λογαριασμού καθώς και όλων των ενδιάμεσων λογαριασμών, ο ανάδοχος 
πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων 
ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές . 
 
12.8. Γενικά για όλες τις διαδικασίες υποβολής, προώθησης και πληρωμής του 
εργολαβικού ανταλλάγματος έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 152 Ν. 4412/2016, 
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όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 
 
12.9. Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου, 
θα προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, τα σχετικά δικαιολογητικά. Για την επιστροφή των 
εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 - (άρθρο 21 του Ν. 
4782/2021). 

 
 Άρθρο 13. Αρτιότητα των κατασκευών - μελέτη του έργου - τροποποιήσεις μελέτης 

 

13.1 Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής 
και των ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των 
εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει 
τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και 
εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή 
λειτουργία του κτιρίου. 

 
13.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν 
ορίζεται από τα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, 
κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την 
κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνιση του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεση του 
με τα υπόλοιπα τμήματα του έργου. 

 
13.3 Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να 
κατασκευάζεται με την δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα. 

 
13.4 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο 
ανάδοχος υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η 
Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για 
λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

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

 
 Άρθρο 14. Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων 
προϊόντων- ελαττώματα-παράλειψη συντήρησης 

 

14.1. Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας 
αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, με εξαίρεση εκείνα που δεν παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα 
για τα οποία στα συμβατικά στοιχεία, ορίζεται ότι η προέλευση τους θα είναι από την 
αλλοδαπή. 

 
14.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με 
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τα συμβατικά δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 4412/2016, 
περί των ισχυόντων κανονισμών και Ελληνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 
αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 και ΦΕΚ Β/221/30-07-2012, καθώς επίσης και με τα συμβατικά 
δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου 
οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 
ποιότητα, την εμφάνιση κ.λ.π. 

 
14.3. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για 
την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα 
και όφελος επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης 
των υλικών αυτών. 

 
14.4. Ο εργολάβος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα 
των υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει 
εγγράφως. 

 
14.5. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με 
πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την 
ευθύνη για βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 

 
14.6. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την 
παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 
4412/2016, όπως αυτό  τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4782/2021 και ισχύει  
σήμερα. 

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

 
14.8 Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση 
υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, 
διατάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο 
ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητα τους 
από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις 
εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν 
αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει 
τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου 

 

14.9 Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή 
οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον 
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ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την 
ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, 
επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση 
τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών 
εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι 
ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή 
καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση 
ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. Η ένσταση του αναδόχου 
στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος 
ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της. Με την 
εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών μέχρις ότου 
εκδοθεί απόφαση της προϊσταμένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα 
της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάμενος της διευθύνουσας  υπηρεσίας 
χαρακτηρίσει με διαταγή του το ελάττωμα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι 
εργασίες για την άρση του ελαττώματος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για 
την  αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται αμέσως από τον ανάδοχο. Ο επιβλέπων ή 
άλλος εκπρόσωπος της διευθύνουσας υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες 
αυτές και καταχωρεί στο ημερολόγιο όλα τα μέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για την 
εκτέλεση της διαταγής. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης 
ή αίρεται, αν πρόκειται για εργασίες που θα καλυφθούν από άλλες εργασίες ή 
αποτελούν την προϋπόθεση άλλων εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταμένου της 
διευθύνουσας υπηρεσίας μπορεί να ορίζει τη μη συνέχιση των εργασιών πριν από την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων. 

 
14.10. Γενικά έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
 Άρθρο 15. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

 

15.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από 
ειδικευμένο προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, τους 
όρους της σύμβασης και τις εντολές των αρμοδίων οργάνων της επίβλεψης του έργου. 

 
15.2 Το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου (Π΄ΠΈ) (άρθρο 158 του Ν.4412/16), που θα 
υποβάλει ο ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και το οποίο 
θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕ-
ΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (B' 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (B' 1013 ), 
ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (B' 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω 
αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (B' 94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (B' 624) του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, γ) η Δ14/43309/5.3.2001 
(B' 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) 
ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (B' 125Β/ 27.01.2009) θα αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό 
έγγραφο του έργου και θα παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, 
συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και 



25 

 

αρχειοθέτησής τους. Σημειώνεται ότι και λόγω προϋπολογισμού, για το συγκεκριμένο 
έργο, δεν απαιτείται πρόγραμμα ποιότητας έργου. 

 
15.3 Το Π.Π.Ε. θα ενσωματώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών 
τευχών, θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες 
δραστηριότητες, σε πλήρη εναρμόνιση με το χρονοδιάγραμμα του έργου και θα 
καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου καθώς και τον τρόπο και τις 
λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή. 

 
 Άρθρο 16. Τελικές Επιμετρήσεις εργασιών 

 

16.1 Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, επί μέρους επιμετρήσεις 
που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που 
ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες   όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των 
πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ' αυτών 
ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική 
επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις 
που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις 
επιμέρους επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία, 
καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο 
πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο 
με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει 
υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από 
την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη 
επιμέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή για την τελική 
επιμέτρηση. 

16.2 Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο 
εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των 
εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, 

ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2o/oo) επί του συνολικού ποσού που 
έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα 
επιβάλλεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες 
καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο 
του χρόνου επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει γι' αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη 
σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται με 
αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο. 

 
16.3 Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο 
αίτημα του που σχετίζεται με δικαίωμα του από την εκτέλεση της σύμβασης, αν αυτό 
δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
173 ή αν το σχετικό δικαίωμα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά 
την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, ο ανάδοχος μπορεί να εγείρει σχετικές 
απαιτήσεις μόνο για οψιγενείς αιτίες. 
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16.4 Στις περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πληρωμή με κατ' αποκοπή τίμημα, 
τελική επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιμέρους εργασιών ποιοτικά 
και ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη σύμβαση. Για την πραγματοποίηση των 
τμηματικών πληρωμών εφαρμόζονται επιμέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά 
τμήματα του έργου, όπως ορίζεται στη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 151, παρ. 
5,6,7,8 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4782/2021 και 
ισχύει σήμερα. 

 
 Άρθρο 17. Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση αποζημιώσεων 

 

17.1 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για 
οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και 
γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή 
ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή 
σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα 
κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του 
δαπάνες. Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ.3 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 76 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
17.2 Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για 
βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα 
κατασκευής του έργου. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι 
βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν 
τον κύριο αυτού. 
 
17.3 Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου 
στον τόπο του έργου που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο 
δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με 
συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση. Για την αναγνώριση αποζημίωσης πρέπει να ακολουθηθεί 
επακριβώς η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 157 παρ. 4 , 5 και 6 του Ν.4412/16, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 
 
Για την αποκατάσταση βλαβών ή ζημιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει 
τις εργασίες για τις οποίες θα του δοθεί εντολή και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 
παρ. 7 του άρθρου 157 του Ν .4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του 
Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των 
βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών 
εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα. 
 
17.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα 
κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή 
περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε 
βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του 
δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες 
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και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του 
εργολαβικού ανταλλάγματος. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον 
κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή 
απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, 
απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των 
κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις 
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

 
17.5 Γενικά για τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζημιώσεων έχουν 
εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/16, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
 Άρθρο 18. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου 

 

18.1 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή 
λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των εργασιών που έχει αναλάβει 
για τους επόμενους δεκαπέντε (15) μήνες από τη ημερομηνία της βεβαιωμένης 
περάτωσής του, σύμφωνα με το άρθρο 171 παράγραφος 1 του Ν.4412/16, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. Μετά την πάροδο 
του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος διενεργείται η οριστική παραλαβή. 

 
18.2 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά 
το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία 
με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου. Κατά τα 
λοιπά ισχύει το σχετικό άρθρο 171 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 85 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
 Άρθρο 19. Ημερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις – Αφανείς εργασίες 

 

19.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το 
άρθρο 146 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4782/2021 και 
ισχύει σήμερα. Η τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος. 

 
Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε 

ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139 του 

Ν.4412/2016, που τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά 

από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο 

συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 

 
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του 
εικοσιτετράωρου, 

 
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το 

προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 
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γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω 

υπερημερίας ταυ εργοδότη, 

 
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν 

υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 

 
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με 

τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, 

 
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 

θ) οι εργαστηριακές δοκιμές, 

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που 

προκαλούν καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης 

εργασιών, 

 
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 

ιβ) έκτακτα περιστατικά, 

ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους 

ιδιοκτήτες, και  

ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

19.2 Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει 
και να υποβάλει για έλεγχο, λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη 
και σχηματική τομή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σημειώνονται οι διαστάσεις ή 
το βάθος των εκάστοτε εκτελουμένων τμημάτων, είτε είναι εμφανή είτε αφανή. 
19.3 Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για καθημερινή τήρηση 
ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη 
και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων 
(500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης 
του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα 
από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει 
εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

 
19.4 Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι 
δυνατή στην τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν 
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από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή 
άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 
του άρθρου 136, και τον επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην 
καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή 
πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον 
ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την 
πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για μεν την από κοινού ζύγιση τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη 
ημέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια τους. Η μη ανταπόκριση των εντεταλμένων 
οργάνων στην πρόσκληση μπορεί να αποτελεί λόγο υπερημερίας του κυρίου του έργου 
και επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους υπεύθυνους. 
Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση των 
σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται 
αυτοτελώς παρά μόνο από κοινού με την προσβολή της εγκριτικής πράξης της 
επιμέτρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 151 παρ. 3 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 70 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
 Άρθρο 20. Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα 
του  έργου 

 

20.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο, και για 
την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης 
φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά 
κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

 
20.2 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των 
υλικών την χρησιμοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών 
συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

 
20.3 Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Σε περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο οι 
σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων 
(ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας – δικαστική επίλυση διαφορών). 

 
20.4 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για μεταβολές στο έργο, που έγιναν 
χωρίς έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη του έργου, 
ακόμη και αν οι μεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη μορφή 
του. (άρθρο 138 παρ. 3 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 
4782/2021 και ισχύει σήμερα). 

 
20.5 Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή από την οποία επήλθε μείωση 
ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών 
που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων περί 
κακοτεχνιών. 
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20.6 Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 132, αν υπάρχει ανάγκη να 
εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από 
την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεση τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς 
ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών 
εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 
του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. Για την έγκριση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος και 
εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για 
νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που 
επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται στον επόμενο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.  

 

20.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες 
συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής μελέτης του έργου, (άρθρο 
138 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 4782/2021 και ισχύει 
σήμερα),  διατηρώντας τα δικαιώματά του, που αναφέρονται στο άρθρο 156 του 
Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα, 
λόγω τροποποίησης του αρχικού συμβατικού χρηματικού αντικειμένου. Επίσης πρέπει 
να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από 
το νόμο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται, σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το ΠΔ  778/1980 (ΦΕΚ 193Α /26-8-80) περί 
μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών και το ΠΔ 1073/1981 (ΦΕΚ 260Α /16-9-
81) «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών 
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού», του ΠΔ 305/96 και κάθε 
άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 
20.8 Σε περίπτωση που ο εργοδότης χορηγήσει στον ανάδοχο υλικά απαιτούμενα για 
την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα 
και όφελος αυτού επί της αξίας των, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και 
φύλαξής τους. 

 
20.9 Ο ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα 
των υλικών που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει 
εγγράφως. 

 
20.10 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο με 
πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε 
βλάβη ζημιά ή απώλεια που ενδεχομένως επέλθει σ’ αυτά. 

 
20.11 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, να υποβάλλει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, 
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

 
20.12 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει είσοδο και δυνατότητα 
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παρακολούθησης και ελέγχου της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή εργοτάξια παραγωγής 
υλικών. 

 
20.13 Σε όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα 
των χώρων του εργοταξίου, την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, άχρηστων 
υλικών κλπ. και τη μεταφορά τους σε τοποθεσίες καθορισμένες από τις Δημόσιες Αρχές. 

 
20.14 Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες 
κατασκευές και εγκαταστάσεις, στο χώρο του εργοταξίου, που θα οφείλονται στα 
μηχανήματα, όργανα και μέσα που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου και θα 
πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις 
εργασίες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς. 

 
20.15 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε 
τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταμένη αρχή, μέσω της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, ανάλογου 
περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που 
προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 136, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 
4782/2021 και ισχύει σήμερα. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήματα του 
αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώματα του και οι απαντήσεις επ' αυτών δεν 
συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του 
Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
 Άρθρο 21. Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) 

 

21.1 Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους 

νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται 
μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 
 
21.2 Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ). Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. 
 
21.2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

 
21.2.2 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 

 

21.2.3 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
αναφορά ατυχήματος, διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της 
νομοθεσίας, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 
εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων 

 
21.2.4 Κατάρτιση ειδικών μελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη 

προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής. 
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21.2.5 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων 
 

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

 
21.2.6 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ.  
Ο Επιβλέπων Μηχανικός ή ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να κάνει την 
αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να 
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ, τον 
οποίο παραδίδει σε δύο απλά αντίγραφα και δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Το 
ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 
εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση 
του 'Έργου (και σε ηλεκτρονική μορφή), ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά 
στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει 
παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, 
αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως  για το Δημόσιο. 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 
21.2.7.1 Γενικά 

 
Είδος έργου και χρήση αυτού 
Σύντομη περιγραφή του έργου 
Ακριβής διεύθυνση του έργου 

  Στοιχεία του κυρίου του έργου 
  Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
 
 
21.2.7.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 
21.2.7.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις              
θέσεις εργασίας. 

 

21.2.7.4. Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

 
21.2.7.5. Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής άχρηστων. 

 
21.2.7.6. Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

 
21.2.7.7. Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

 
21.2.7.8. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου,   
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 
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21.2.7.9. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της 
εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της 
εκτίμησης επικινδυνότητας πχ 
Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

 

21.2.7.10. Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να 
αποφευχθούν. Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται 
συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που 
ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα II του Αρθ-12 του ΠΔ-305/96). 

 
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 
21.2.7.α Α Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, στοιχεία 
του κυρίου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει 
τον ΦΑΥ. 

 
21.2.7.β Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές 
μελέτης, τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη". 

 
21.2.7.γ Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη 
τη διάρκεια της ζωής του έργου, πχ εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. 

 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 
των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 

 
21.2.7.δ Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 

 
Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση  του 
έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 
διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το 
έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

 
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου πχ 
οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη 
εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού 
κλπ. 
Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την 
περιοδική συντήρηση του έργου μέσω φρεατίων επίσκεψης. 

 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του 
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αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο 
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. Και συγκεκριμένα 
στο τμήμα ακίνητης περιουσίας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. 

 
21.3. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

 
 Άρθρο 22. Ασφαλίσεις 

 

22.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και τα λοιπά ασφαλιστικά 
ταμεία, όλο το προσωπικό που θα απασχολεί σύμφωνα με τις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 

 
22.2 Ασφάλιση του έργου: 

α) Χωρίς απ’ αυτό να περιορίζονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες του, που απορρέουν 
από τα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δαπάνη 
του να ασφαλίσει το έργο και στο όνομά του και στο όνομα του εργοδότη για κάθε 
ζημιά ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία, για την οποία είναι υπεύθυνος βάσει των 
όρων της συμβάσεως και με τρόπο ώστε ο εργοδότης και ο ανάδοχος να καλύπτονται 
για ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή 
ζημίας που θα γίνει κατά το χρόνο εγγυήσεως, οφειλομένης σε αίτια που ανάγονται 
στην πριν από την έναρξη της συντηρήσεως περίοδο, καθώς και έναντι κάθε 
απώλειας ή ζημίας που θα προξενηθεί από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του, που απορρέουν από το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας. 
 

 β) Η ασφάλιση θα καλύπτει: 
 
β1) Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τμημάτων του έργου ως και των 
τμημάτων των βοηθητικών εργασιών. 
 
β2) Ολόκληρη την αξία των υλικών και μηχανημάτων του εργοταξιακού εξοπλισμού 
και των λοιπών ειδών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο στο εργοτάξιο. 
 

γ) Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο 
ασφαλιστική εταιρεία και υπό όρους εγκρίσεως του Εργοδότη (η μη έγκριση του 
οποίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη). 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στην επιβλέπουσα το 
έργο υπηρεσία το ή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωμής 
των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς εκ τούτου να περιορίζονται οι συμβατικές 
υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου. 
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22.3 Ζημιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών: 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται 
κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε 
άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών κάθε τρίτου 
προσώπου, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη, του προσωπικού του και του 
προσωπικού της επιβλέψεως, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του έργου, από 
τα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο, 
από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, από κάθε πρόσωπο που εισέρχεται 
στο εργοτάξιο, καθώς και από τα ίδια τα κατασκευάσματα, τόσο κατά τις ημέρες και 
ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις ημέρες και ώρες κατά 
τις οποίες δεν γίνονται εργασίες. 

 
22.4 Ασφάλιση υπέρ τρίτων 

α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε 
αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία, αποδεικτικό της 
οποίας απαραίτητα θα προσκομισθεί κατά την υπογραφή της εργολαβικής 
συμβάσεως. 

 
β) Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόμενο από την εργολαβική 
σύμβαση χρόνο, δηλ. από της υπογραφής της συμβάσεως μέχρι της προσωρινής 
παραλαβής του έργου και για ποσό που καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη περιουσίας, 
καθώς και τη σωματική βλάβη τρίτων, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη του 
προσωπικού του και εκείνου της επιβλέψεως, το οποίο καθορίζεται σε 3% του 
συνολικού ύψους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου. 

 

γ) Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά 
του εργοδότη, του αναδόχου των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών καθώς 
και κάθε εργαζομένου, ο οποίος έχει οποιανδήποτε σχέση με τον ανάδοχο του έργου, 
καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί 
οποιαδήποτε απαίτηση κατά του εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη της 
ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος, από την ισχύουσα 
Νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του 
απασχολουμένου για το έργο προσωπικού. 

 
22.5 Ατυχήματα και ζημιές σε εργατικό προσωπικό: 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία ήθελε 
προξενηθεί συνεπεία εργατικού ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία 
χρησιμοποιούνται απ’ αυτόν στο έργο. Ο εργοδότης δεν έχει καμία υπευθυνότητα για 
τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και 
επιβαρύνσεις σχετικά με αυτές, εκτός, αν η ζημιά ή βλάβη προξενήθηκε από 
ενέργειες ή υπαιτιότητα του ίδιου του εργοδότη, των αντιπροσώπων του ή των 
υπαλλήλων του. 

22.6 Μέτρα εν ελλείψει ασφαλίσεως από τον ανάδοχο: 
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Αν ο ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει ή δεν τηρήσει τις σύμφωνα με το άρθρο 10 
της παρούσας ασφαλίσεως ή οποιεσδήποτε άλλες ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται 
από τους όρους της συμβάσεως ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να προβαίνει στις 
προβλεπόμενες ασφαλίσεις και να πληρώνει τα αναγκαία ασφάλιστρα, τα οποία θα 
κατακρατά από τα ποσά τα οποία κάθε φορά θα πληρώνει ή θα οφείλει στον 
ανάδοχο, χωρίς καμιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία. 

 
22.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία τα 
αυτοκίνητα, που θα χρησιμοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 
Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας 
που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 
22.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων 
εργασίας με πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να 
εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει 
κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης 
επικινδύνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες 
τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο. 

 
22.9 Για εργασίες, που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
πάρει όλα τα ενδεδειγμένα πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει 
αυστηρά τους κανονισμούς, που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων. 

 
22.10 Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν τα άρθρα που περιλαμβάνονται 
στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ /ΟΙΚ/889/27-11-02 απόφαση του Υφ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16β/14-
01-03) η πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.) 

 
 Άρθρο 23. Αυξομείωση εργασιών - νέες εργασίες - κανονισμός τιμών μονάδος νέων 
εργασιών - υπερσυμβατικές εργασίες – αναθεώρηση 

 

23.1  Για τις αυξομειώσεις του συμβατικού αντικειμένου ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 156 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021 και 
ισχύει σήμερα. 
 
23.2 Για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων 
εργασιών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρο 156 του Ν.4412/16, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα, και τα  ισχύοντα 
Αναλυτικά Τιμολόγια (Αναλύσεις Τιμών), τα οποία είναι: 
 

α. Το εγκεκριμένο Ενιαίο Τιμολόγιο εργασιών της κατηγορίας Οικοδομικών Έργων όπως 
αυτό ισχύει με την έκδοση Δ17α/04/114/ΦΝ 437 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 3/08/07 (ΦΕΚ. 
1584/Β’).β. Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

 
β. Τα Ενιαία Τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιίας, 
Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου όπως αυτά ισχύουν με την έκδοση 
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Δ17α/04/114/ΦΝ 437 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 3/08/07 (ΦΕΚ. 1584/Β’). 
 
23.3 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης 
νέων επί μέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα 
συντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Εργασιών. Η δαπάνη των 
εργασιών αυτών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης. Οι νέες αυτές τιμές θα 
προσαυξάνονται κατά 18% για το όφελος κ.λπ., του αναδόχου και θα απομειώνεται η 
τιμή αυτή με την έκπτωση της εργολαβίας. 

 
Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλαττον» δαπανών σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 36/19-10-05 (αρ. πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ 437) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

 
23.4 Σε περίπτωση επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 155 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του 
Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
 Άρθρο 24. Παραλαβή έργου- Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – Διοικητική παραλαβή – 
Συντήρηση έργου 

 

24.1 Για την βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του 
Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα 

 
24.2 Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του 
Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
24.3 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου – ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 171 του Ν.4412/16, , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4782/2021 και 
ισχύει σήμερα. 

 
24.4 Για την παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του 
Ν.4412/16, , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
 Άρθρο 25. Δοκιμές – Συντήρηση Έργου 

 

25.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την περάτωση των εγκαταστάσεων να 
κάνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες, τις απαιτούμενες δοκιμές οι οποίες θα 
επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητικών αποτελεσμάτων. 

 
25.2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης οι 
δοκιμές ,οι έλεγχοι και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα για τις Η/Μ εγκαταστάσεις θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Η/Μ 
Εγκαταστάσεων (Γ.Τ.Σ.Υ. Η/Μ), τις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., τους κανονισμούς 
εγκαταστάσεων, τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, τις οδηγίες της Ε.Ε. και τον νόμο. 

 
25.3. Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί 
κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη 
κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι' αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση 
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των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/16 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα. 

 
25.4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία 
ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο 
κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

 
25.5. Για την συναρμολόγηση των μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
περιορισθεί στον εντός του κτιρίου χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να 
πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην παρεμποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία 
του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων πιθανών εργασιών. 

 
 Άρθρο 26. Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους Φθορές 
από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο 

 

26.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών 
που δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση του, από άλλους εργολήπτες που έχει 
εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους, με τα μέσα που 
χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ.) και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων από 
αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο 
του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 
 
26.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην 
αρχική κατάσταση τις απαιτούμενες, με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και τις 
οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισμό 
σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καμία ιδιαίτερη 
αποζημίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του. 
 

26.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών, και 
αυλακιών σε κατασκευές από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του 
επιβλέποντα μηχανικού. 

 
26.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε 
οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την 
αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζημιά ή την 
φθορά, στην προηγούμενη τους κατάσταση. 
 

 Άρθρο 27. Σκυροδέματα 
 

27.1 Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από 
σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, 
ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000), τις διορθώσεις παροραμάτων του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 
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1153/Β/12-08-2003), τις νεότερες προσθήκες του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 447/Β/05-03-2004) και 
(ΦΕΚ 576/Β/28-04-2005), την τροποποίηση του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010), τον 
ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999), τις τροποποιήσεις – συμπληρώσεις 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), (ΦΕΚ 1651/Β'/2.6.2016). 

 
27.2 Για μικροποσότητες σκυροδέματος χαμηλής αντοχής η ανάμιξη των υλικών του 
σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό αναμικτήρα, απόδοσης 
πολλαπλάσιου ακέραιου σάκου τσιμέντου, σε κάθε άλλη περίπτωση θα έρχεται από 
βιομηχανία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. 
 

 Άρθρο 28. Εξυπηρέτηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης 

 

28.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση 
της επίβλεψης στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του έργου και 
γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο 
διευθύνων από μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από 
ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, 
διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή 
επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής. (άρθρο 140 παρ. 
4 του Ν.4412/16).  

28.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση 
της επίβλεψης στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του έργου και 
γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο 
διευθύνων από μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από 
ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, 
διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή 
επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής. (άρθρο 140 παρ. 
4 του Ν.4412/16).  

 
28.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν.4412/2016 – 
(άρθρο 58 Ν.4782/21), στο άρθρο 138 παρ.14 του Ν.4412/16  - (άρθρο 59 Ν.4782/21) 
και στο άρθρο 179 του Ν.4412/2016 , όπως ισχύουν σήμερα. 

 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο 
ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του 
Αναδόχου, τα υλικά, τις μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό 
κόστος, κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, 
σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και 
μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και 
τα επιδόματα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισμού, 
των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και 
χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές με 
την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά 
στοιχεία που ήθελε να ζητήσει η Υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί 
στην Υπηρεσία, μετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις 
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κτλ., που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 
 

 
 Άρθρο 29. Απολογιστικές Εργασίες 

 

29.1  Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό  
ημερολόγιο  στο οποίο καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά 
ειδικότητα, μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι 
εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο 
για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων, των υλικών και της 
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα φύλλα του ημερολογίου αυτού 
συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής 
προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας παραδίδεται στον 
εκπρόσωπο της διευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό δελτίο που περιλαμβάνει ονομαστική 
κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού και κατάσταση των μηχανημάτων. 
Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 154 του Ν.4412/16, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν.4782/21 και ισχύει σήμερα. 

 
 Άρθρο 30. Εξυπηρέτηση Οργανισμών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

 

30.1 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να 
υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να μεταφερθούν από τους κυρίους τους. 

 
30.2 Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία ανάμιξη, υποχρεούται όμως  
να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε 
αποζημίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 

 
 Άρθρο 31. Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων 

 

31.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του 
έργου ή του όλου έργου μετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από 
όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόμων, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, 
απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές 
και περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο 
προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου, για την παράδοση τους, 
απολύτως καθαρών και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να 
παραδοθεί καθ' όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία. 

 
31.2 Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις πάρα 

πάνω εργασίες, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως επόμενη πληρωμή. 
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 Άρθρο 32. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

32.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο 
εργοτάξιο, όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, 
όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα καθώς και για την παροχή 
και σύνδεση του εργοταξίου του με (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) για την κατασκευή του έργου. 

 

32.2 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμον αδείας, καθιστάμενος ουσιαστικά και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση 
των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και 
συνδέσεις με ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την 
πραγματοποίηση τους. 

 
32.3 Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων 
που απαιτούνται από τον Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται 
να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75, περί 
ασφάλειας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολούμενων μισθωτών, το Π.Δ. 770/80, 
περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και το Π.Δ. 1073/81, περί 
μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης 
φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει 
καθ' όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει 
τα περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την 
αποκλειστική  ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που θα συμβεί στον ίδιο, στο 
προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την 
εκτέλεση του έργου. 

 
32.4 Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 
(ΦΕΚ 266 Β΄), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16 
Β΄), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες 
αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής 
του έργου. 

 
32.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες 
σε όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για την συντήρηση 
τους. 

 
32.6 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται 
στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. 
32.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στην Διευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία, όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτήν διαταγές και εντολές των 
διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη την διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 
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32.8 Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το, 
για την εκτέλεση το έργου, απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην 
περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό. 

 
32.9 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζομένων, Ταμεία 
Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις 
περί ΙΚΑ διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το 
κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 

 
32.10 Γενικά ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διατάξεις των άρθρων 138 – τροποποίηση με το  άρθρο 59 του Ν.4782/21, και 188 του Ν. 
4412/2016  και γενικότερα από όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

 

32.11 ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 138 
του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του Ν.4782/21 και στο άρθρο 143 του 
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν.4782/21, και ισχύουν σήμερα. Η 
διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους 
γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την 
Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της 
εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του 
κατασκευαζόμενου έργου. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόμιμη 
εκπροσώπησή τους ή τους τυχόν πληρεξούσιους. Όταν  πρόκειται για την υπογραφή του 
χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των 
πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε.) των 
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, συμπληρωματικών συμβάσεων, των πιστοποιήσεων και της 
επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος μπορεί να 
αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που έχει τα νόμιμα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ισχύουν τα όσα ορίζονται 
στο άρθρο 140 του Ν. 4412/2016. 

 
32.12 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ: Όσον 
αφορά την διαχείριση των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατομεία, 
δανειοθαλάμους, χώρους απόθεσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει σε κάθε 
περίπτωση υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και του Ν.1428/84 “Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες 
διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2115/93 “Τροποποίηση, αντικατάσταση και 
συμπλήρωση διατάξεων του Ν.1428/84” και όπως ισχύει, καθώς και κάθε μεταγενέστερη 
σχετική διάταξη. Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να φροντίσει, με δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο 
προς διαπίστωση της καταλληλότητας του. 
Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή 
αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, 
που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

   Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνηση ότι οι τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνουν 
κατά ανηγμένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. Γι’ αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του    
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        εκάστοτε έργου από όλους τους διαγωνιζόμενους κατά το στάδιο των προσφορών. 
Η απόθεση των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την 
αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, θα απομακρύνονται με μέριμνα και δαπάνες του 
αναδόχου σε χώρους απόθεσης απορριμάτων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) 
“Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις” (ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την 
υπογραφή της σύμβασης του έργου να συμβληθεί με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και να υποβάλει Θεωρημένο από το σύστημα Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του 
άρθρου 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των 
αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέσει στην Υπηρεσία Βεβαίωση 
παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 
 
32.13 Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων 
μέτρων ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη 
τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού 
του και για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και προστασίας προσώπων και περιουσιών 
στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς. 

 
 Άρθρο 33 : Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

33.1. Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - 
εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή 
διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, 
σύμφωνα με : 
 
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών », 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και 
την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών 
στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η 
τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να 
τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών 
ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των 
εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ 
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: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), 
Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων 
στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 
8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], 
Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 

 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) 
προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-
41), ΠΔ 82/10. 

 
33.2 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 
304/00 (αρ.2). 

 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των 
μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, 
των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας 
(ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές 
κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 
499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 
(παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ,  
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος 
Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η 
άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 
καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 
και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 
και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 
15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
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33.3 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των 
εργασιών του εκτελούμενου έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, 
πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, 
κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 
 

33.3.1 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77,  ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ  αρ.  3046/304/89 (αρ.8-  
ασφάλεια  και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.  
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής 
: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: 
ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

 
33.3.2 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 
396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
 

33.3.3 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. 
ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 
33.3.4 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 
 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΙ 

 
Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 
49/Α/84), Ν. 2168/ 93 (ΦΕΚ 147/Α/93),Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/Α/99), Ν. 3542/07 
(ΦΕΚ 50/Α/07), Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 116/Α/08), Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/10), Ν. 
4030/12 (ΦΕΚ 249/Α/12), Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/21). 

 
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 
Π. Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128/Α/77),Π. Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20/Α/78), Π. Δ. 216/78 (ΦΕΚ 
47/Α/78), Π. Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/80),Π. Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260/A/81),Π. Δ. 225/89 
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(ΦΕΚ 106/Α/89), Π. Δ. 31/90 (ΦΕΚ 31/Α/90), Π. Δ. 70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90), Π. Δ. 85/91 
(ΦΕΚ 38/Α/91), Π. Δ. 499/91 (ΦΕΚ 180/Α/91),Π. Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), Π. Δ. 
396/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), Π. Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94),Π. Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67/Α/95), 
Π. Δ. 455/95 (ΦΕΚ 268/Α/95), Π. Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212/Α/96),Π. Δ. 89/99 (ΦΕΚ 
94/Α/99), Π. Δ. 304/00 (ΦΕΚ 241/Α/00), Π. Δ. 155/04 (ΦΕΚ 121/Α/04),Π. Δ. 176/05 
(ΦΕΚ 227/Α/05), Π. Δ. 149/06 (ΦΕΚ 159/Α/06), Π. Δ. 2/06 (ΦΕΚ 268/Α/06), Π. Δ. 
212/06 (ΦΕΚ 212/Α/06), Π. Δ. 82/10 (ΦΕΚ 145/Α/10), Π. Δ. 57/10 (ΦΕΚ 97/Α/10) 

 
 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
ΥΑ 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/84), ΚΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/89), ΚΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 
138/Β/91), ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 (ΦΕΚ 187/Β/93), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 
765/Β/93), ΚΥΑ αρ. 8881/94 (ΦΕΚ 450/Β/94), ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 (ΦΕΚ 451/Β/93), ΥΑ 
3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301/Β/94), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ 73/Β/94), ΥΑ 
3131.1/20/95/95 (ΦΕΚ 978/Β/95), ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΕΚ 677/Β/95), ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ 1035/Β/96), Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 (ΦΕΚ 113/Β/97), ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ 987/Β/99), ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 (ΦΕΚ 1186/Β/03), ΚΥΑ 
αρ.Δ13ε/4800/03(ΦΕΚ708/Β/03), ΚΥΑ αρ.6952/11 (ΦΕΚ 420/Β/11),  ΥΑ 
3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ/89),ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β/00), ΥΑ αρ. οικ. 
433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β/00), ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 (ΦΕΚ 686/Β/01), ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 
(ΦΕΚ 266/Β/01), ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 (ΦΕΚ 16/Β/03), ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ 
905/Β/11), ΥΑ 21017/84/09 (ΦΕΚ 1287/Β/09), 
Πυροσβεστική διάταξη 7 Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 (ΦΕΚ 155/Β/96) 

 
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠΠ/208/12-9-03) 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08) 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε (ΑΡ.ΠΡ. 10201/12ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
 
 Άρθρο 34. Πινακίδα Έργου 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει, μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας, πινακίδα 
η οποία θα αναγράφει το τίτλο του έργου της εργολαβίας, από την αρχή του έργου, και 
σε ευκρινές σημείο, των εργοταξίων, συνολικών διαστάσεων η κάθε μία 2,90 Χ 4,45 m, 
αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό και 6 λουρίδες (επί μέρους πινακίδες) εκ 
λαμαρίνας στραντζαρισμένης στα άκρα για λόγους ακαμψίας, στην οποία θα 
αναγράφεται : 

 
Α. Ο φορέας κατασκευής του έργου. Η πρώτη επί μέρους πινακίδα θα είναι   
         λευκή με μπλε γράμματα και θα έχει διαστάσεις 2,90 Χ 0, 70 m. 
Β. Ο τίτλος του έργου. Η δεύτερη επί μέρους πινακίδα, καθώς και όλες οι υπόλοιπες   
         θα είναι μπλε με λευκά γράμματα και θα έχει (έχουν) διαστάσεις 2,90 Χ 0,40 m. 
 Γ. Ο προϋπολογισμός μελέτης   του έργου. 
 Δ.  Τον ανάδοχο του Έργου. 

 
Οι βασικές προδιαγραφές των πινακίδων είναι: Μεταλλικό πλαίσιο από στραντζαριστή 
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γαλβανισμένη λαμαρίνα 2 mm, ενισχυμένο κατάλληλα ώστε η όλη κατασκευή να είναι 
άκαμπτη. 
Όψη από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1,5 mm επί της οποίας θα απεικονίζεται το θέμα, 
σύμφωνα με την μακέτα. 
Βαφή: Υπόστρωμα από ειδικό αστάρι για γαλβανισμένες επιφάνειες, εποξειδικό δύο 
συστατικών, τελικό χρώμα ακρυλικό αυτοκινήτων μονής στρώσεως (με καταλύτη). 
Τα γράμματα και τα σχήματα θα είναι επιζωγραφισμένα. 
Οι λεπτομέρειες κατασκευής των πινακίδων και πιθανές αλλαγές θα αναζητηθούν από 
την Υπηρεσία που χρηματοδοτεί το έργο και ενδέχεται να τροποποιηθούν τα ανωτέρω. 

 
 Άρθρο 35. Δήλωση ανάληψης επίβλεψης 

 

35.1 Ο ανάδοχος υποχρεούνται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να 
υποβάλει δήλωση ανάληψης της επίβλεψης του έργου. Είναι δυνατόν η ανάληψη της 
επίβλεψης αυτής να γίνει από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου (άρθρο 10 της παρούσης 
Ε.Σ.Υ.). Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του εγγράφου της ανάληψης της επίβλεψης, άμεσα 
με την έκδοσή της, υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία. 

 
35.2 Στην περίπτωση που η ανάληψη της επίβλεψης γίνει από άλλο μηχανικό, αυτό 
πρέπει να γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο για την αρμόδια 
έγκριση. 

 
35.3 Σε περίπτωση αντικατάστασης του μηχανικού που θα αναλάβει την επίβλεψη, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την διαδικασία αντικατάστασης του 
επιβλέποντα στην ΔΤΥ. 

 
35.4 Σε κάθε περίπτωση η άρνηση του αναδόχου για την ανάληψη της επίβλεψης του 
έργου (είτε αρχική είτε ενδιάμεση), επισύρει την ποινή έκπτωσης τηρουμένης από την 
Υπηρεσία της διαδικασίας του άρθρου 160 του N. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 78 του Ν.4782/21. 

 

35.5 Τις όποιες δαπάνες (αμοιβή, φόρος, κρατήσεις κ.λ.π.) για την ανάληψη της 
παραπάνω επίβλεψης έλαβαν υπ’ όψιν τους οι διαγωνιζόμενοι για την διαμόρφωση της 
οικονομικής προσφοράς τους και την περιέλαβαν σ' αυτήν. 

 
Όπου υπάρχει ασάφεια ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
με τον Ν.4782/21, και ισχύουν σήμερα. 
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 Άρθρο 36. Διακοπή εργασιών – Διάλυση της Σύμβασης – Έκπτωση αναδόχου – 
Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης 

 

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 160 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του 
Ν.4782/21), 161 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 του Ν.4782/21), 162 & 163 του Ν. 
4412/2016.  

 

 

                                                                                    ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2022 
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