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Άρ  θρο 1  ο   : Αντικείμενο της Ειδικής Συννραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Αντικείμενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους
οποίους και σε συνδυασμό προς τους λοιπούς όρους των άλλων συμβατικών τευχών
που  έχουν  εγκριθεί  από  τον  Εργοδότη  και  της  Εργολαβικής  σύμβασης  που  θα
καταρτισθεί, θα γίνει η εκτέλεση του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ " υποέργο : «Κατασκευή Δικτύων

Ακαθάρτων»

Άρθρο 2  ο   : Είδος και θέση του έργου

Η έκταση στην οποία θα κατασκευαστεί το αποχετευτικό δίκτυο είναι σαφώς 
προσδιορισμένη και περιλαμβάνει την έκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 
οικισμού Μάκρης ο οποίος καταλαμβάνει επιφάνεια 35 εκταρίων. Το εσωτερικό 
αποχετευτικό  δίκτυο  ακαθάρτων  του  οικισμού  της  Μάκρης  αποτελείται  από  δίκτυο

αγωγών 
βαρύτητας και δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών και πέντε (5) αντλιοστάσια ακαθάρτων, θα 
καταλήγει δε σε Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό ( Κ.Α.Α.) ο οποίος επίσης θα κατασκευασθεί
 στο  παρόν  έργο.  Ο  Κ.Α.Α.  θα  οδηγεί  τα  λύματα  σε  Εγκατάσταση  Επεξεργασίας

Λυμάτων .
α) Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες SDR 41, DN 160

mm 
50μ. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες SDR 41, DN 200 mm 6.000μ. Αγωγοί αποχέτευσης
από σωλήνες SDR 41, DN 250 mm 1050,00 μ. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες SDR 41, 
DN 315 mm 700μ. Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10 atm. D 
63 mm 500μ. Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10
 atm. D 90 mm 300μ. Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10

atm. 
 D 110 mm 200μ. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 DN 110 mm /
ΡΝ 10 atm 750 μ. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 DN 160 mm /
ΡΝ 10 atm 2.000μ. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 DN 200 mm 
/ ΡΝ 10 atm 20μ Σωληνώσεις πιέσεως SDR 41 D160 1.200 μ..

β) ο Η/Μ εξοπλισμός των Α/Σ 1, Α/Σ 2, Α/Σ 3, Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Άρθρο 3  ο   : Ισχύουσες διατάξεις

3.1 του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
3.2  του  ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
3.3.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» i

 3.4 του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

3.5  του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει

3.6 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,

3.7 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
3.8   του  άρθρου 26  του  ν.4024/2011  (Α  226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων της

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,ii

3.9 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…

3.10   του  ν.  3886/2010  (Α'  173)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημοσίων
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου  της  21γς  Ιουνίου  1989  (L 395)  και  την  Οδηγία  92/13/ΕΟΚ  του
Συμβουλίου  της  25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L 76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L335)» ,

3.11 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»,

3.12 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),

3.13 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

3.14  του  ν.  2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση του  Κώδικα  ∆ιοικητικής  ∆ιαδικασίας  και  άλλες
διατάξεις”

3.15 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )iii

3.16  του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
3.17 της με αρ. 83010/4098/26-7-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2710 Β) «Ρυθμίσεις
τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,
μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  με
κριτήριο  ανάθεσης την  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».



3.18   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»,
3.19  της  με  αρ.  56902/215/19-05-2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1924)  «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

3.20 Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος -  1997 που εγκρίθηκε  με  την
απόφαση Δ 14/19164/28-3-97 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η υπ. αριθμ. Δ14/50504
(ισχύει  από1.5.2002)  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  ΠΕΧΩΔΕ  και  Ανάπτυξης
σύμφωνα  με  την  οποία  ανασυντάσσονται  ορισμένα  άρθρα  και  πίνακες  του
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ -97) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.

3.21 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.) που εγκρίθηκε
με  την  Απόφαση  Δ  14/36010/29-2-2000  (ΦΕΚ  381Β/24-3-2000)  του  Υφυπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

3.22 Ο Νέος Κανονισμός για τη μελέτη και  κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που
εγκρίθηκε αρχικά με την Δ11 ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068Β/91) και τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα με την ΔΠβ/13/3-3-95 (ΦΕΚ 227Β/28-3-95) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,
ο  Ελληνικός  Κανονισμός  για  τη  μελέτη  και  κατασκευή  έργων  από  οπλισμένο
σκυρόδεμα που εγκρίθηκε με την Δ17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-2000 (ΦΕΚ Β 1329/6-11-
2000)  Υπουργική  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ  και  συμπληρώθηκε  με  την  απόφαση
Δ17/α/32/10/Φ.Ν. 429/20-2-04.

4 Ο Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΦΕΚ 613Β/12-10-92) όπως αυτός
τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε με  τη Δ17α/04/46/ΦΝ 275/20-6-95 Υπουργική
Απόφαση  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  (ΦΕΚ  534Β/20-6-95),  και  ο  Ελληνικός  Αντισεισμικός
Κανονισμός  2000,  που  εγκρίθηκε  με  την  Δ17α/141/3/ΦΝ  275/15-12-99  (ΦΕΚ
Β'2184/20-12-99) Υπουργική Απόφαση ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

5 Τα συμβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη κ.λ.π.)

6 Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α') περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών.

7 Το Π.Δ.  447/75  (ΦΕΚ  142  Α')  περί  ασφαλείας  των,  σε  οικοδομικές  εργασίες,
ασχολουμένων μισθωτών.

8 Το Π.Δ. 1073/81(ΦΕΚ 260 Α') περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών
σε εργοτάξια οικοδομών κ.λ.π.

9 Τον Ν.1430/84(ΦΕΚ49Α').

10  Τον Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α') για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.



11   Το Π.Δ.  305/96  (ΦΕΚ  212  Α')  ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.

12α.Η 433/19/22-9-2000 (ΦΕΚ 1176 Β'/22-9-2000) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ "Καθιέρωση του
φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και
οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου".

Άρθρο 4  ο   : Μελέτη των συνθηκών κατασ  κευής των   έργων

Η  συμμετοχή  στην  δημοπρασία  με  την  υποβολή  της  προσφοράς  αποτελεί  αμάχητο
τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών
κατασκευής του συγκεκριμένου έργου γενικά και κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσεως
πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής υποθέσεως προϊόντων εκσκαφής,
τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και  αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως
εργατοτεχνικού  εν  γένει  προσωπικού,  ύδατος,  ηλεκτρικού  ρεύματος  και  οδών
προσπελάσεως, τις συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, τις συνθήκες και  τις διάφορες
διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας, υπογείων
υδάτων  ή  παρόμοιες  φυσικές  συνθήκες  στον  τόπο  των  έργων,  την  φύση,  την
διαμόρφωση και την κατάσταση του εδάφους και του υπεδάφους, το είδος, την ποιότητα
και την ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλεύσιμων υλικών,
το είδος και τα μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες που θα απαιτηθούν προ της ενάρξεως
και  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών,  τις  ειδικές  δυσκολίες  κατασκευής  έργων
αποχετεύσεως  εντός  πόλεως,  σε  οδούς  με  πυκνή  και  βαρεία  κυκλοφορία,  τα  τυχόν
υπάρχοντα  εμπόδια  από  δίκτυα  κοινής  ωφελείας  η  οποιασδήποτε  φύσεως  και
προσπελάσεως  και  οποιαδήποτε  άλλα  θέματα,  τα  οποία  με  οποιονδήποτε  τρόπο
μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με
τους  όρους  της  συμβάσεως.  Επίσης  ο  Ανάδοχος  αποδέχεται  ότι  έχει  μελετήσει  τα
εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία
της  εργολαβίας,  τα  οποία  περιλαμβάνονται  στον  φάκελο  της  δημοπρασίας  και
αποτελούν μαζί με την διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, ώστε να εφαρμόσει αυτά
και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να
προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη στην περαιτέρω επεξεργασία των
υπαρχόντων στοιχείων κα να εκτελέσουν οποιεσδήποτε  συμπληρωματικές έρευνες (π.χ
αποτυπώσεις, γεωτρήσεις κ.λ.π) που θα κρίνουν ότι είναι απαραίτητες για τη σύνταξη τις
οικονομικής προσφοράς τους.

Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους
όρους  της  συμβάσεως,  δεν  απαλλάσσει  αυτόν  από  την  ευθύνη  για  την  πλήρη
συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Άρθρο 5  ο   : Σύμβαση - έναρξη εργασιών
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να έλθει για υπογραφή της συμβάσεως και για την έναρξη
των εργασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του ν. 4412/2016 «Δημόσιες



Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

Άρθρο 6  ο   : Προθεσμίες αποπερατώσεως του έργου

6.1 Κατ'  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  άρθρου  147  του  ν.4412/2016,  ορίζεται  ως

συνολική  προθεσμία  περάτωσης  του  έργου  οι  24  μήνες.  Σε  περίπτωση  μη
τήρησης από  τον  Ανάδοχο  της  συνολικής  προθεσμίας,  του  επιβάλλονται  οι
ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν.4412/2016.

Ειδικότερα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του Άρθρου 148 του ν.4412/2016. Η
ποινική ρήτρα που επιβάλλεται  για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας
ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών
ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για
τις  επόμενες  ημέρες  μέχρι  ακόμα  15%  της  αρχικής  συνολικής  προθεσμίας,  η  ποινική
ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

Η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει όπως ορίζεται στην παρ. 2 του Άρθρου 148
του  ν.4412/2016.  Ειδικότερα ως  μέση  ημερήσια  αξία  νοείται  το  πηλίκο  του  συνολικού
χρηματικού  ποσού  της  σύμβασης,  μαζί  με  το  ποσό  των  τυχόν  συμπληρωματικών
συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ, προς την συνολική προθεσμία του
έργου.

Το  ανώτατο  όριο  της  ανωτέρω  ρήτρας  ορίζεται  σε  6%  του  συνολικού  ποσού  της
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

6.2 Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ορίζονται οι παρακάτω  τμηματικές προθεσμίες
(με την έννοια της παραγράφου 4β του άρθρου 147 του ν.4412/2016):

i. Καθορίζεται  1η ενδεικτική  τμηματική  προθεσμία  ένας  (  1  )μήνας  από  την
υπογραφής της Σύμβασης στην οποία ο Ανάδοχος πρέπει να έχει οργανώσει τους
χώρους εγκατάστασης, να υποβάλλει  οργανόγραμμα εργοταξίου και  αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα του έργου.

ii. Καθορίζεται 2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία δυο (2) μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης στην οποία ο Ανάδοχος πρέπει να έχει εκτελέσει βασικές εργασίες
αποτύπωσης στις θέσεις των έργων και να έχει υποβάλλει πρόγραμμα  Ποιότητας
Έργου.

iii. Καθορίζεται  3η ενδεικτική  τμηματική  προθεσμία  τέσσερις  (4)  μήνες  από  την
υπογραφή  της  Σύμβασης  στην  οποία  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  έχει  ξεκινήσει  τις
εργασίες  κατασκευής  των  εξωτερικών  καταθλιπτικών  αγωγών  μεταφοράς
λυμάτων και των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης.

iv. Καθορίζεται 4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έξη (6) μήνες από την υπογραφή
της  Σύμβασης  στην  οποία  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  έχει  εκτελέσει  το  25%  των



εξωτερικών καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων και  να έχει  εκτελέσει  το
10% του μήκους των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης.

v. Καθορίζεται 5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία δέκα τέσσερις (14) μηνών από την
έναρξη της συμβατικής προθεσμίας  του έργου , στην τμηματική αυτή προθεσμία ο
Ανάδοχος   υποχρεούται  να  εκτελέσει  την  κατασκευή  του  50%  του  μήκους  των
εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών μεταφοράς, το 50% των αντλιοστασίων και το
25%  του  μήκους  των  εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης  μαζί  με  όλες  τις
συνοδευτικές εργασίες.

vi. Καθορίζεται 6η ενδεικτική τμηματική προθεσμία είκοσι  (20) μηνών από την έναρξη
της  συμβατικής  προθεσμίας   του  έργου  ,  στην  τμηματική  αυτή  προθεσμία  ο
Ανάδοχος  υποχρεούται  να εκτελέσει  την  κατασκευή του 100% του μήκους των
εσωτερικών και  εξωτερικών αγωγών μεταφοράς και πλήρως  τα αντλιοστάσια με
τον  εξοπλισμό  τους  καθώς  και  τουλάχιστον  50%  του  μήκους  των  εσωτερικών
δικτύων αποχέτευσης μαζί με όλες τις συνοδευτικές εργασίες.

Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των παραπάνω τμηματικών προθεσμιών,
του επιβάλλονται οι παρακάτω ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 148 του Ν4412/16.

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται για κάθε ημέρα υπέρβασης της  τμηματικής προθεσμίας
ξεχωριστά ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και
επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με είκοσι τοις εκατό 20% της προβλεπόμενης από τη
σύμβαση αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας 1η, 2η κλπ.

Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό 15% της αντίστοιχης τμηματικής
προθεσμίας 1η,2η κλπ, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό 20%
της μέσης ημερησίας αξίας του έργου.

Ως  μέση  ημερήσια  αξία  νοείται  το  πηλίκο  του  συνολικού  χρηματικού  ποσού  της
σύμβασης μαζί  με  το  ποσό των  τυχόν  συμπληρωματικών  συμβάσεων  και  χωρίς  την
αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ( ΦΠΑ) , προς τη συνολική προθεσμία
του  έργου..  Το  συνολικό  ποσό  της  ποινικής  ρήτρας  για  υπέρβαση  των  τμηματικών
προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό ( 3%) του κόστους
της σύμβασης , χωρίς ΦΠΑ.

Ο  συνολικός  χρόνος  επιβολής  των  τμηματικών  ποινικών  ρητρών  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει το 35% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου.

Οι συνολικές ποινικές ρήτρες καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 148 του Ν 4412/16 και
δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό ( 6%) του συνολικού ποσού
της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Εάν ο εργολάβος δεν  εκτελέσει  το έργο μέσα στη συμβατική του προθεσμία η τις επι
μερους τμηματικές προθεσμίες που αναφέρονται παραπάνω , ακολουθείται η διαδικασία
του άρθρου 160 του Ν 4412/16 και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

 



Άρθρο 7  ο   : Χρονοδιάγραμμα κατασκευής-Αναλυτικό Πρόγραμμα προόδου-Πρόγραμμα
Ποιότητας Έργου

Ο Ανάδοχος με βάση τη συνολική και τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην
προθεσμία που προβλέπεται  από τη σχετική νομοθεσία συντάσσει  και  υποβάλλει  στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα
αναλύει τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται
με την 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, διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε
(15)  ημέρες  από  την  υποβολή  και  θα  μπορεί  να  τροποποιήσει  τις  προτάσεις  του
Αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευών των εργασιών μέσα στα όρια
των συμβατικών προθεσμιών.

Εάν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν μέσα την προθεσμία αυτή
δεν  ζητήσει  γραπτά  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  διευκρινίσεις  ή  αναμορφώσεις  ή
συμπληρώσεις,  το  χρονοδιάγραμμα  θεωρείται  ότι  έχει  εγκριθεί.  Το  εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του Έργου.

Εάν  ο  Ανάδοχος  αρνηθεί  ή  παραλείψει  να  υποβάλλει  μέσα  στην  προβλεπόμενη  στα
συμβατικά  τεύχη  προθεσμία  το  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής,  τότε  η  Διευθύνουσα
Υπηρεσία συντάσσει η ίδια το χρονοδιάγραμμα αυτό και το κοινοποιεί στον Ανάδοχο, ο
οποίος είναι υποχρεωμένος να το αποδεχτεί και να συμμορφωθεί πλήρως με αυτό.

Ο  ανάδοχος  κατασκευής  του  έργου  υποχρεούται  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.

Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος κατασκευής εγκρίνονται όταν μεταβληθούν
οι  ποσότητες  των  εργασιών  ή  στις  περιπτώσεις  που  προβλέπει  το  άρθρο  145,
παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8  ο   : Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογή της μελέτης

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να προβεί σε έλεγχο των
υψομέτρων της μελέτης στον άξονα των αγωγών, σε πύκνωση τους ανά όσα μέτρα
χρειάζεται ανάλογα με το έδαφος καθώς και σε πασσάλωση των φρεατίων των αγωγών
κάθε αυτοτελούς τμήματος πριν από την έναρξη των εργασιών του τμήματος αυτού. Τις
μηκοτομές που θα προκύψουν καθώς και τις διατομές του εδάφους ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να τις  σχεδιάσει  και  να τις  υποβάλει  στην  Διευθύνουσα Υπηρεσία του
έργου για έγκριση ώστε να καθορισθούν τα ακριβή βάθη εκσκαφής και χωματισμοί. Μετά
το  πέρας  των  εκσκαφών  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προβεί  σε  νέα
χωροστάθμηση,  σχεδίαση  και  υποβολή  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  για  έλεγχο  των



εκσκαφεισών διατομών.  Βάσει  του εγκριθέντος σχεδίου θα γίνεται  η  πιστοποίηση των
εκσκαφών.

Άρθρο 9  ο   : Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου - δαπάνες που βαρύνουν τον
Ανάδοχο

Οι  συμβατικές  τιμές  μονάδος  του  ισχύοντος  τιμολογίου  αναφέρονται  σε  εργασίες,
πλήρως περαιωμένες και καλότεχνα σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Στις τιμές
αυτές  περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  που  αναφέρονται  στους  γενικούς  όρους  του
τιμολογίου και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

Οι τιμές αυτές προσαυξημένες κατά το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού
οφέλους του Αναδόχου περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και
έντεχνη κατασκευή του έργου και καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου άμεσες και
έμμεσες,  επιφυλασσομένων  δε  των  περί  αναθεωρήσεως  τιμών  κειμένων  διατάξεων,
αποτελούν πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των
εργασιών.
Ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης

Άρθρο  10  ο   :  Σύνθετες  τιμές  -  αναθεώρηση  τιμών  -  Νέες  τιμές
μονάδας
Για την πληρωμή των διαφόρων συμβατικών εργασιών θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά
απ' ευθείας οι σύνθετες τιμές του τιμολογίου, εφόσον υπάρχουν αυτές. Αποκλείεται να
γίνει  δεκτό από την Υπηρεσία αίτημα του Αναδόχου για την αναλυτική επιμέτρηση και
πληρωμή των εργασιών, λόγω τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων (κυκλοφοριακών
κλπ).

Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. (Άρθρο 153 του
Ν.4412/2016)  

Για τις εργασίες που δεν προβλέπονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο θα γίνονται νέες τιμές
μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Ως βοηθητικό στοιχείο λαμβάνεται  το  συμβατικό τιμολόγιο.  Για εργασίες οι  οποίες δεν
υπάρχουν  εν  όλω  ή  εν  μέρει  στο  συμβατικό  τιμολόγιο,  εφαρμόζονται  ως  βοηθητικά
στοιχεία τα ενιαία τιμολόγια εργασιών.

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω βοηθητικά στοιχεία θα εφαρμόζονται ασχέτως των μέσων
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή
μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, καινούριων ή
όχι, εργατικών χειρών εν όλω ή εν μέρει, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κλπ).



Άρθρο 11  ο   : Απολογιστικές εργασίες

Για τις εργασίες που τυχόν εκτελεστούν απολογιστικά και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
μετά την έγκριση της αρμοδίας αρχής ισχύει το άρθρο 154 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 12  ο   : Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύουν  πλην  των  προδιαγραφών  της  σύμβασης  και  οι  προδιαγραφές  οριστικές  και
προσωρινές του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και οι Νόμοι, διατάγματα και Εγκύκλιοι που
αφορούν  τα  έργα της εργολαβίας  και  που έχουν  δημοσιευθεί  ως την  παραμονή της
ημερομηνίας δημοπρασίας.

Άρθρο 13  ο   : Εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων , τύπων κλπ

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση κατά την εκτέλεση των έργων να εφαρμόζει επακριβώς τα
εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας. Εργασίες που εκτελούνται παραπάνω από αυτές που
προβλέπονται  από  τα  εγκεκριμένα  σχέδια  και  τύπους,  επιμετρούνται  και  πληρώνονται
μόνο εάν έχει δοθεί γι' αυτό εγγράφως εντολή όπου θα αναγράφεται απαραίτητα και ο
τρόπος πληρωμής τους.

Άρθρο 14  ο   : Υλικά και μηχανήματα

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί δόκιμα υλικά που ανταποκρίνονται στους
ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλαδή τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς
και στις προδιαγραφές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

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.

Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά
δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται
από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  η  μη  χρησιμοποίηση  των  υλικών.  Αν  ο  ανάδοχος
διαφωνεί,  τα  υλικά  δεν  χρησιμοποιούνται  αν  δεν  κριθεί  η  καταλληλότητά  τους  από
εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της 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.

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

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει στην Υπηρεσία το απαιτούμενο προσωπικό και
μηχανήματα  για  την  εκτέλεση  εργασιών  απαραιτήτων  για  την  υποβοήθηση  ή
εξυπηρέτηση της έγκαιρης αποπεράτωσης του όλου έργου, επίσης και για την εξάλειψη
των οχλήσεων που προκαλεί  η  κατασκευή ενός έργου στους κατοίκους της περιοχής
όπως  διαβροχή  για  αποφυγή  σκόνης,  κατασκευές  προχείρων  διαβάσεων  πεζών  ή
αυτοκινήτων, διάνοιξη οδών προσπελάσεως, προσωρινές εμφράξεις αγωγών, ανέγερση
ικριωμάτων κλπ.

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 15  ο   : Διεύθυνση των έργων -   τεχνικό προσωπικό

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016.

Όλο  το  έργο  θα  διευθύνεται  συνέχεια  σε  όλη  τη  διάρκεια  κατασκευής  του,  είτε
αυτοπροσώπως από τον Ανάδοχο, είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του, αποδεκτό
από  την  Υπηρεσία  που  πρέπει  να  είναι  Διπλωματούχος  Μηχανικός  καθώς  και  ο
αναπληρωτής του.

Ο Ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος θα συνοδεύει τον επιβλέποντα Μηχανικό στις επί τόπου
του έργου μεταβάσεις.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει επί τόπου του έργου όλο το απαιτούμενο Τεχνικό
και βοηθητικό προσωπικό για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με δική του
δαπάνη και ευθύνη, ενεργώντας πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

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
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 ανωτάτου 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.

Άρθρο 16  ο   : Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

ο  Π.Π.Ε.  ενσωματώνει  και  κωδικοποιεί  όλες  τις  απαιτήσεις  των  συμβατικών  τευχών,
περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε
πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο
οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης
και  αρχειοθέτησης  των  στοιχείων  κατά  την  κατασκευή,  ώστε  να  ικανοποιούνται  οι
απαιτήσεις  ιχνηλασιμότητας.
Το  Π.Π.Ε.  αποτελεί  το  εσωτερικό  κανονιστικό  έγγραφο  του  έργου  και  παρέχει  όλα  τα
εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των
εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.

Στα δημόσια έργα, που εκτελούνται  από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός
από τους ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, να
διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόμενων έργων και από ειδικό Σύμβουλο
που προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα
από σχετικό διαγωνισμό. Με τις κοινές αποφάσεις αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (Β'
1539) των Υπουργών Οικονομικών, και  Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων και  κ.υ.α.
8017 Α Πλ. 1259 (Β'  260/27.02.2007) κανονίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τον τρόπο
διενέργειας  των  ελέγχων,  την  υποχρέωση  των  υπηρεσιών  για  παροχή  στοιχείων  και
πληροφοριών  στο  Σύμβουλο,  ώστε  να  διευκολύνεται  στο  έργο  του,  την  ελεύθερη
πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και  στις  πηγές λήψης των
υλικών, την ακώλυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών
και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τον
τρόπο  αποκατάστασης  των  διαπιστούμενων  ελαττωμάτων  και  επίλυση  διαφωνιών,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  159  ή  τα  καθοριζόμενα  στη  σύμβαση,  και
ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την αποτελεσματικότητα του ποιοτικού ελέγχου..



Άρθρο 17  ο   : Ασφάλιση προσωπικού-έργου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να έχει  ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και  στα λοιπά ταμεία όλο το
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε)
ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του
έναντι  ατυχημάτων  σε  ασφαλιστικές  εταιρίες  που  λειτουργούν  νόμιμα,  εφόσον  το
προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ).

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται , με την εγκατάσταση του στο έργο να το ασφαλίσει έναντι
παντός κινδύνου ζημίας και ατυχημάτων που θα προκληθούν στο προσωπικό του, στο
προσωπικό του Εργοδότη και σε τρίτους για σωματικές και υλικές βλάβες.

Άρθρο 18  ο   : Στοιχεία οργανισμών κοινής ωφέλειας

Ο Ανάδοχος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής που θα δοθεί για κατασκευή
έργου έχει  υποχρέωση να φροντίσει για την ενημέρωση του σχεδίου οριζοντιογραφίας
αυτού με τα στοιχεία των αγωγών ή γραμμών όλων των Ο.Κ.Ω., που διέρχονται από την
περιοχή  του  έργου.  Πρέπει  δε  να  κάνει  γνωστό  στην  Υπηρεσία  κάθε  πρόβλημα  που
προκύπτει σχετικά.

Εάν  κατά την  εκτέλεση των εργασιών συναντήσει  οποιαδήποτε  εγκατάσταση Ο.Κ.Ω ο
Ανάδοχος  οφείλει  με  ποινή  εκπτώσεως  να  ειδοποιήσει  τον  ενδιαφερόμενο  για  τις
εγκαταστάσεις  Οργανισμό  και  τον  επιβλέποντα  μηχανικό  του,  αποφεύγοντας
οποιαδήποτε  αυτόβουλη  ενέργεια  και  εκτέλεση  εργασίας  (επέμβαση)  στις  ξένες
εγκαταστάσεις.

Κάθε ζημία που θα προκαλέσει ο Ανάδοχος σε φρεάτια ή αγωγούς θα αποκαθίστανται
αμέσως  με  δαπάνες  του  Αναδόχου.  Ως  βλάβη  θεωρείται  και  η  κάλυψη  αυτών  με
ασφαλτικό.

Απαγορεύεται καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών κάθε επέμβαση σε αγωγούς, καλώδια,
εξαρτήματα κλπ ξένων δικτύων χωρίς έγγραφη εντολή της επιβλέψεως. Κάθε βλάβη που
προξενείται  σ'  αυτά με υπαιτιότητα του Αναδόχου, βαρύνει  εξ ολοκλήρου ποινικώς και
αστικώς αυτόν.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγμάτων, όπου υφίστανται αγωγοί
ΟΚΩ για να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους κάτω από τους αγωγούς ΟΚΩ
και η συνεπεία αυτής θραύση ή υπερβολική παραμόρφωση τους.

Κάθε βλάβη στους αγωγούς είτε κατά την εκσκαφή είτε εξαιτίας επιχώσεως βαρύνει τον
Ανάδοχο και η απαιτούμενη επισκευή θα γίνεται από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο
βλαβείς  αγωγός εις  βάρος του Αναδόχου στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται
όλες οι προς τρίτους τυχόν αποζημιώσεις λόγω ζημιών τους από την παραπάνω αιτία.



Στην  περίπτωση κατά  την  οποία  η  θέση των  αγωγών είναι  τέτοια  ώστε  να απαιτηθεί
μετάθεση τους, αυτή θα εκτελείται  με  δαπάνες του Εργοδότη.  Στην περίπτωση αυτή ο
Ανάδοχος δεν  δικαιούται  καμία  αποζημίωση εξαιτίας  τυχόν  προσθέτων  δυσχερειών  ή
καθυστερήσεως ή άλλης αιτίας που θα δημιουργηθεί από την ανάγκη μεταθέσεως του
αγωγού εγκαταστάσεων Κοινής Ωφελείας.

Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο εξασφαλίσεως του προσωπικού του ή
τρίτων  λόγω  αποκαλύψεως  των  αγωγών  αυτών  κατά  την  διάρκεια  εκτελέσεως  των
εργασιών και είναι  ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που θα προκληθεί  από τον
λόγο αυτό.

Άρθρο 19  ο   : Οδοστρώματα – π  εζοδρόμια

Για  την  τομή  των  οδοστρωμάτων  και  την  διάνοιξη  των  πεζοδρομίων  θα  πρέπει
προηγουμένως ο Ανάδοχος με  φροντίδα του να εφοδιασθεί  με  την σχετική άδεια του
κυρίου της αντίστοιχης οδού ή πεζοδρομίου δηλαδή το Δήμο ή Κοινότητα, στην περιοχή
του οποίου εκτελείται το έργο, θεωρούμενη από την Τροχαία.

Η  επαναφορά  των  οδοστρωμάτων  και  πεζοδρομίων  θα  γίνεται  με  τον  τρόπο  που
προβλέπεται  στα συμβατικά τεύχη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενδιαφερομένου
Δήμου και θα εκτελείται αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών αφού ληφθούν
όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  (διαβροχή  και  καλή  συμπίεση  των  στρώσεων  επιχώσεως,
ξηρολιθοδομές όπου απαιτούνται  κ.λ.π.)  ώστε να αποφευχθεί  οποιαδήποτε  μελλοντική
καθίζηση των οδών ή πεζοδρομίων.

Ο  Ανάδοχος  έχει  όλη  την  ευθύνη  για  την  αποκατάσταση  με  δαπάνες  του  της  κάθε
εμφανιζόμενης ανωμαλίας στις τομές αυτές μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.
Σχετικά  με  τις  προθεσμίες  για  την  αποκατάσταση των  τομών  και  την  κατασκευή  των
ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα ισχύουν τα οριζόμενα στις οικείες άδειες εκσκαφής σε
συνδυασμό με την συνολική προθεσμία και τις τμηματικές προθεσμίες του έργου.

Άρθρο 20  ο   : Παράλληλη εκτέλεση περισσοτέρων του ενός ανεξαρτήτων έργων

Ο  Ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  διαθέτει  τον  απαιτούμενο  αριθμό  συνεργείων  από
εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα μηχανήματα και εργαλεία για να μπορεί να
εκτελεί παράλληλα δύο ή περισσότερα έργα ή τμήματα έργων. Επίσης στο ίδιο συνεργείο
είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί περισσότερες από μία βάρδιες, εφόσον αυτό κριθεί
απαραίτητο. Τούτο σε συνδυασμό βέβαια με τη συνολική προθεσμία αποπερατώσεως,
τους κυκλοφοριακούς ή άλλους λόγους και  τις τμηματικές προθεσμίες χωρίς ιδιαίτερη
αποζημίωση.

Άρθρο 21  ο   : Σήμανση των έργων - Μέτρα ασφάλειας



Τα προστατευτικά φράγματα, ειδοποιητικά σήματα ή και άλλα όπως λυχνίες, αυτόματα
σπινθηρίζοντα σήματα κλπ, που τοποθετούνται από τον Ανάδοχο, για την προστασία
του κοινού από τα έργα που αυτός εκτελεί στην παρούσα εργολαβία πρέπει να είναι ικανά
στον αριθμό ευπρεπή και ασφαλή.

Τα κάθε φύσεως προστατευτικά, ειδοποιητικά κλπ σήματα, φράγματα και εμπόδια πρέπει
να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
και της οικείας προδιαγραφής.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λάβει με τις δικές του δαπάνες κάθε μέτρο ασφαλείας
που επιβάλλεται,  κατά την  εκτέλεση των έργων κατά τις  εργάσιμες  ή  όχι  ώρες  για τη
πρόβλεψη  ατυχημάτων  στο  εργατοτεχνικό  προσωπικό  του  και  κάθε  άλλον  τρίτο
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ΠΔ 1073/81 "περί μέτρων ασφαλείας κατά την
εκτέλεση εργασιών εις  εργοτάξια οικοδομών και  πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας
Πολιτικού Μηχανικού.

Ο Ανάδοχος θα προβαίνει  στην  κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος
όπως  επιβάλλεται  από  τους  κανόνες  ασφαλείας.  Ρητά  καθορίζεται  ότι  σε  περίπτωση
ανάγκης αντιστηρίξεως των παρειών ορύγματος εν γένει ο Ανάδοχος οφείλει οίκοθεν να
προβαίνει  στην  εργασία αυτή,  του Επιβλέποντος όμως δικαιουμένου να κρίνει  εκ  των
υστέρων περί του δικαιολογημένου ή μη της αμέσου και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση
επεμβάσεως καθώς και της εκτάσεως των εργασιών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να  καταβάλλει  κάθε  νόμιμη  αποζημίωση,  αποκατάσταση  των  βλαβέντων  έργων  και
αναλαμβάνει κάθε εν γένει αστική και ποινική ευθύνη.

Ο  Επιβλέπων  δικαιούται  να  επιβάλει  στον  Ανάδοχο  την  εκτέλεση  προσθέτων
αντιστηρίξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα σημεία κρίνει απαραίτητο. Παρά το
δικαίωμα αυτό, ο Ανάδοχος παραμένει πάντοτε μόνος και απόλυτος υπεύθυνος για την
ασφάλεια των εκσκαφών.

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, ότι  αναλαμβάνει μονομερώς ακέραια κάθε ποινική και  αστική
ευθύνη για κάθε τυχόν εργατικό ατύχημα ή ατύχημα που θα συμβεί λόγω των έργων σε
οποιονδήποτε  καθώς  και  για  την  αποκατάσταση  τυχόν  ζημιών  σε  υπάρχοντα  η
εκτελούμενα έργα, οικοδομές και γενικά ιδιοκτησίες.

Ο  Ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  λαμβάνει  όλα  τα  μέτρα  που  ενδείκνυνται  για  την
προστασία  και  την  διαφύλαξη  των  κάθε  φύσεως  κατασκευών,  εγκαταστάσεων,
τηλεπικοινωνιακών  εκμεταλλεύσεων,  κοινωφελών  έργων  ή  γειτονικών  οικοδομών,  που
υπάρχουν στη περιοχή του έργου, από βλάβες και ζημίες, που προκαλούν είτε ολοσχερή
καταστροφή, είτε διακοπή της οργανικής λειτουργίας τους.

Επίσης  αυτός  οφείλει  να  προστατεύει  κάθε  υφιστάμενη  βλάστηση (δένδρα,  θάμνους,
φυτά κ.λ.π.) εκτός αν παρεμποδίζεται απ αυτά δικαιολογημένα η πρόοδος και η εκτέλεση
των εργασιών ή προβλέπεται η αποξήλωση τους από την σύμβαση του έργου, πάντοτε
όμως μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή
ζημία  που  θα  προξενηθεί  από  κακό  χειρισμό  των  μηχανημάτων.  Οι  ζημίες  που
προκαλούνται  από  αμέλεια  ή  παράληψη  του  αναδόχου,  όπως  και  κάθε  φθορά  του
οδικού  δικτύου  λόγω  της  κυκλοφορίας  των  οχημάτων  του,  πρέπει  άμεσα  να
επανορθώνονται  ή  να  αποζημιώνονται  από  τον  ίδιο  με  δαπάνες  του,  ειδάλλως  οι



απαραίτητες επανορθώσεις ή αποζημιώσεις γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία ή από
τον εργοδότη με οιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

Ο  Ανάδοχος  θα  χρησιμοποιεί  κατά  τις  μεταφορές  των  διαφόρων  υλικών  μόνο  τις
υφιστάμενες  οδούς  και  σε  καμία  περίπτωση δεν  θα διακόπτει  έστω και  παροδικά την
κυκλοφορία τους με την κατάληψη χώρου για την τοποθέτηση υλικών ή μηχανημάτων
του.

Ο  Ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  τοποθετεί  στις  θέσεις  εκτελέσεως  των  εργασιών  τα
απαιτούμενα σήματα και γενικά τις πινακίδες ασφαλείας (σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΟΚ ) και να φροντίζει για την συντήρησή τους. Στις θέσεις που εμποδίζεται η κυκλοφορία
τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα ( ΡίΑ5Η ϋΟΗΤ5).

Επίσης  θα  χρησιμοποιούνται,  εφόσον  και  όπου  παρίσταται  ανάγκη  και  τροχονόμοι
υπάλληλοι του Αναδόχου για ασφαλή καθοδήγηση πεζών στις παρακαμπτήριες οδούς
στις προσπελάσεις και όπου υπάρχει εργοτάξιο του έργου κατά την ημέρα και νύκτα. Τα
παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και με δαπάνες του Αναδόχου.

Άρθρο 22
ο

 : Εκτέλεση έργων

Ο Ανάδοχος έχει  υποχρέωση να εφαρμόζει  πιστά και  έντεχνα την  διάταξη  των έργων
οριζοντιογραφικά και καθ' ύψος (υψόμετρα, κλίσεις, τοποθετήσεις φρεατίων κλπ) όπως
και κάθε κατασκευή που προβλέπει η μελέτη, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτών. Γι
αυτό οφείλει πριν από κάθε έναρξη εργασιών να προβαίνει με δική του δαπάνη και ευθύνη
σε:

α) αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων διαστάσεων στα σχέδια και σε περίπτωση που
δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή λείπουν μερικές διαστάσεις, να ζητήσει έγκαιρα από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία την απαιτουμένη διόρθωση ή διασαφήνιση.

β) προσαρμογή ή συμπλήρωση ή τροποποίηση, εφόσον απαιτηθεί, και μετά εφαρμογή
των  σχεδίων  τεχνικών  έργων  που θα  του  παραδοθούν.  Τούτο  θα  απαιτηθεί,  εφόσον
προκύψουν διάφορες δυσχέρειες ή ειδικές τοπικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα των εργασιών, που αναφέρονται παραπάνω θα υποβάλλονται από τον
Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε τρία αντίγραφα, μόνο δε μετά τον έλεγχο και τη θεώρηση των
κατασκευαστικών σχεδίων, θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα σχέδια
αυτά. Ανάλογα με τη φύση του έργου η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και
χωριστά για κάθε αυτοτελή μονάδα έργου που απαρτίζει τη σύμβαση. Κάθε τροποποίηση
που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πραγματοποιείται εφόσον απαιτείται μετά από σχετική
συναίνεση και έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας

Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να κάνει καμία αυθαιρεσία ή τροποποίηση κατά την κρίση
του όπως και κάθε άλλη αλλαγή πάνω στα σχέδια, που θα επηρέαζε τη ποιότητα και τα



γεωμετρικά  ή  τοπογραφικά  χαρακτηριστικά  των  κατασκευών.  Επομένως  καμία
αποζημίωση  δεν  δικαιούται  για  οποιαδήποτε  μεταβολή  των  συμβατικών  σχεδίων  που
γίνεται χωρίς τη διαταγή ή έγκριση της Υπηρεσίας και συνεπάγεται μεγαλύτερη δαπάνη,
έστω και αν αυτή καθιστά το όλο έργο στερεότερο ή βελτιώνει τη μορφή του.

Η  ευθύνη  για  τις  αντιστηρίξεις  που  τοποθετούνται  στα  πρανή των  σκαμμάτων  και  οι
οποίες  πληρώνονται  ιδιαίτερα  με  τις  τιμές  του  τιμολογίου  βαρύνει  εξ  ολοκλήρου  τον
ανάδοχο.

Οι εκσκαφές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα σχέδια της
μελέτης. Όπου δεν αναφέρονται στα σχέδια διαστάσεις εκσκαφών, αυτές καθορίζονται
από  την  επίβλεψη.  Ως  πλάτος  εκσκαφής  θεωρείται  το  μέσο  πλάτος  της  διατομής
εκσκαφής.

Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη μεγαλύτερα από τα εγκεκριμένα χωρίς έγκριση
της επιβλέψεως, είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να γεμίσει τα ορύγματα
μέχρι το προβλεπόμενο βάθος με κοκκώδες συμπυκνωμένο υλικό, λιθοδομή ή σκυρόδεμα
σύμφωνα με  την  κάθε  φορά υπόδειξη της επιβλέψεως εξαρτωμένη από τη φύση του
εδάφους.

Οι  συνδέσεις  των  σωλήνων  πρέπει  να  εκτελούνται  σύμφωνα  με  τον  τρόπο  που
προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη ανάλογα με το είδος των σωλήνων και στις αντίστοιχες
προδιαγραφές και πρέπει να είναι απολύτως στεγανές. Η επίβλεψη υποχρεούται να ελέγχει
την στεγανότητα των συνδέσμων, έχει δε το δικαίωμα να επεκτείνει τον παραπάνω έλεγχο
στο σύνολο αυτών.

Η  επίχωση  των  ορυγμάτων  γίνεται  κατά  στρώσεις  και  η  κάθε  μια  διαβρέχεται  και
κοπανίζεται  δυνατά,  με  αποτέλεσμα σε  οποιοδήποτε  σημείο  του υλικού επιχώσεως να
επιτυγχάνεται συμπύκνωση 95% κατά ΡΚΟ^ΟΚ και άνω.

Δεν  υπάρχει  περίπτωση  καταβολής  αποζημίωσης  λόγω  επιπλήσματος,  πλαγίων
μεταφορών κλπ.

 Άρθρο 23  ο   : Εργαστηριακές δοκιμές – έλεγχοι

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί εργαστηριακούς ή εργοταξιακούς ελέγχους
των εργασιών και  των υλικών του έργου σύμφωνα με  τα τεύχη δημοπράτησης,  τους
ισχύοντες κανονισμούς, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Π.Τ.Π και Τ.Σ.Υ. Οι έλεγχοι θα
γίνονται από το Κρατικό εργαστήριο με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου.

Οπωσδήποτε  θα  τηρούνται  από  τον  ανάδοχο  λεπτομερή  στοιχεία  για  τον  τρόπο
εκτελέσεως των εργασιών στο ημερολόγιο του έργου, τα οποία για να έχουν ισχύ, πρέπει
να προσυπογράφονται  από την  επίβλεψη χωρίς  η  προσυπογραφή αυτή  να σημαίνει
παραλαβή των εργασιών.

Με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα
φύλλα.  Το  ημερολόγιο  συμπληρώνεται  καθημερινά  και  αναγράφονται,  με  συνοπτικό
τρόπο, σε αυτό ιδίως:



α)  στοιχεία  για  τις  καιρικές  συνθήκες  που  επικρατούν  κατά  τη  διάρκεια  του
εικοσιτετραώρου,
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το
προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,

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

δ)  θέση και  περιγραφή των  εργασιών .  Αναφορά για τις  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.  Επίσης  καταγράφονται  τροποποιήσεις  ή
προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό,

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες,

θ) τις εργαστηριακές δοκιμές,

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν
καθυστερήσεις, επίσης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης
εργασιών
αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,

ββ) έκτακτα περιστατικά και

γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με  το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους
ιδιοκτήτες,
δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του
και από εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα
αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών, με
μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα
της σύμβασης. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις
καιρικές συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά
για την παροχή εικόνας προόδου του έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες και με επίσπευση του να εκτελέσει όλους
τους παραπάνω ελέγχους μόνος του και χωρίς καμία ενόχληση από τον Επιβλέποντα,
υποχρεούται  δε να ειδοποιεί  εγκαίρως τον επιβλέποντα ώστε να είναι  παρών κατά την
διάρκεια του ελέγχου. Σε περίπτωση αστοχίας κάποιας εργαστηριακής δοκιμής, εργασίας
του έργου ή υλικού που χρησιμοποιείται σ 'αυτό, οι έλεγχοι που αναφέρονται παραπάνω
θα επαναλαμβάνονται σε διπλάσιο αριθμό με δαπάνες του Αναδόχου και μετά τα νέα
αποτελέσματα θα αποφασίζεται απόρριψη του υλικού ή της εργασίας, ή απομείωση της
αποζημιώσεως του Αναδόχου λόγω πλημμελείας.



Ανεξάρτητα από τους παραπάνω ελέγχους που υποχρεούται  να κάνει  ο  Ανάδοχος η
επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει  δικαίωμα να προβαίνει και  με τα δικά της όργανα σε λήψη
δειγμάτων και εργαστηριακή εξέταση αυτών εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει χωρίς
αποζημίωση το απαιτούμενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό.

Για όσα υλικά ή εργασίες δεν  αναφέρονται  στην παρούσα ΕΣΥ  ή στα άλλα τεύχη,  οι
σχετικές δοκιμασίες, αυτές γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές
μετά από αντίστοιχες εντολές της επιβλέψεως.

Άρθρο 23  ο   :    Λογαριασμοί, πιστοποιήσεις, κρατήσεις λόνω εγγυήσεων, κρατήσεις υπερ
τρίτων, πληρωμές

Οι  πληρωμές  για  τις  εργασίες  που  εκτελούνται  από  τον  Ανάδοχο  θα  καταβάλλονται
σύμφωνα  με  το  άρθρο  152  του  Ν.4412/2016,  με  βάση  πιστοποιήσεις  που  θα
συντάσσονται κάθε ημερολογιακό μήνα.

Εργασίες  για τις  οποίες  δεν  έχουν  γίνει  οι  απαραίτητες  δοκιμασίες  με  τον  τρόπο που
ορίζεται στο άρθρο 22 της παρούσης ΕΣΥ θεωρούνται ημιτελείς εργασίες, σύμφωνα με το
άρθρο 152 παράγρ.4 του Ν4412/2016. Ως προς τις επιμετρήσεις ισχύει το άρθρο 151 του
Ν.4412/2016.

Τα  πρωτόκολλα  χαρακτηρισμού  εδάφους  συντάσσονται  ύστερα  από  αίτηση  του
Αναδόχου,  από  την  Επίβλεψη  και  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  κατά  την  διάρκεια  των
εργασιών και οπωσδήποτε προ της επιχώσεως και προσυπογράφονται αρμοδίως. Εάν ο
Ανάδοχος για ορισμένα τμήματα παραλείψει την αίτηση, τα τμήματα θα χαρακτηρισθούν
γαιώδη.  Οι  ενστάσεις  που  τυχόν  θα  υποβληθούν  από  τον  Ανάδοχο  πάνω  στα
πρωτόκολλα εργασιών επιδίδονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των
Δημοσίων Έργων και εντός των προθεσμιών που ορίζονται απ αυτές.

Ειδικώς ο χαρακτηρισμός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή
περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο
ορισμός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να
ορίσει και άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή
μπορεί  σε κάθε περίπτωση να ορίσει  άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισμό
εδαφών. 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 χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση
της προϊσταμένης αρχής

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταβάλει  όλους  ανεξαιρέτους  τους  νόμιμους
φόρους,  δασμούς  και  τις  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων,  που  καθορίζονται  με  τις  εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Εάν  μεταγενέστερα της ημέρας δημοπρασίας  επιβληθούν  νέοι  φόροι,  κρατήσεις,  τέλη
κ.λ.π.  ή  τροποποιηθούν  και  καταργηθούν  άλλοι,  το  αντίστοιχο  ποσό  πληρώνεται  ή
εκπίπτεται  ανάλογα  και  αντίστοιχα  από  τους  λογαριασμούς  του  Αναδόχου,



προσθέτοντας  ή  αφαιρώντας  το  ποσό  αυτό  ακριβώς  χωρίς  επιβαρύνσεις  λόγω
κρατήσεων αλλά και χωρίς το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου επ'
αυτού. Για το ποσό που πρέπει  να πληρωθεί  στον Ανάδοχο εκδίδεται  στο όνομα του
ένταλμα πληρωμής. Για να εκδοθεί το ένταλμα θα προσκομίζεται ισόποσο τιμολόγιο από
αριθμημένο  στέλεχος  τιμολογίων  καθώς  και  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  των
προβλεπομένων κρατήσεων. Η εξόφληση κάθε λογαριασμού της εργολαβίας θα γίνεται
αφού προσκομισθεί  από  τον  Ανάδοχο πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας  της
αρμόδιας οικονομικής εφορίας και βεβαίωση του Ι.Κ.Α. και των υπολοίπων Ασφαλιστικών
Ταμείων, ότι εξόφλησε τις εισφορές του από την εργολαβία αυτή, από τα ημερομίσθια
κ.λ.π.  και  υπεύθυνη δήλωση που θα την συντάξει  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Ν.Δ.
105/69 που θα αναφέρεται στις συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου.

Άρθρο 24  ο   : Πληρωμές εισφορών   ασφαλιστικών οργανισμών
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει ανελλιπώς τις εισφορές του από το έργο προς
το Ι.Κ.Α. ή τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Τούτο θα αποδεικνύεται κατά
τη σύνταξη των πιστοποιήσεων με την προσκόμιση του βιβλίου ενσήμων όπως και με τις
σχετικές  βεβαιώσεις  που  χορηγεί  το  Ι.Κ.Α,  οι  επικουρικοί  και  λοιποί  ασφαλιστικοί
οργανισμοί, οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν κάθε λογαριασμό.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εξοφλεί σύμφωνα με τα παραπάνω τις εισφορές του,
έχει  δικαίωμα  ο  εργοδότης  να  τις  πληρώσει  απ'  ευθείας  στους  ασφαλιστικούς
οργανισμούς για λογαριασμό του Αναδόχου και το αντίστοιχο τότε ποσό παρακρατείται
από το ποσό της πιστοποιήσεως.

Πάντως  δεν  θα  συνταχθεί  τελικός  λογαριασμός  του  Αναδόχου  εάν  δεν  προσκομίσει
αυτός τελική βεβαίωση του Ι.Κ.Α. και των υπολοίπων Ασφαλιστικών Οργανισμών ότι έχει
καταβάλει  όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις του από το έργο, όπως διαμορφώνονται
αυτές μετά την περαίωση του έργου καθώς και εάν δεν εκκαθαρισθούν οι υποχρεώσεις
του, που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, απέναντι στους άλλους Ο.Κ.Ω.

Άρθρο 25  ο   : Βλάβες από ανωτέρα βία

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
Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο
ανάδοχος πρέπει  να δηλώσει  γραπτώς στη  Διευθύνουσα Υπηρεσία,  το  είδος  και  την
έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που
μπορεί  αυτή να εκτιμηθεί.  Η δήλωση περιλαμβάνει  επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της
αιτίας των βλαβών, που χαρακτηρίζεται  ως ανωτέρα βία και  αίτημα αποζημίωσης για



αποκατάστασή τους.
Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επέλευση
της βλάβης. Αν πρόκειται  για έργο που έχει  περατωθεί  και  δεν έχει  ακόμα παραληφθεί
οριστικά  η  προθεσμία  αυτή  ορίζεται  σε  είκοσι  (20)  ημέρες.  Η  Διευθύνουσα Υπηρεσία
προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχομένου της δηλώσεως και
ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις
προκάλεσαν και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου
ζητά από την προϊσταμένη αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να
προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύστασή της.
Στο  πρωτόκολλο εκτίθενται  τα  αίτια,  ο  χρόνος και  οι  ειδικές  συνθήκες από τις  οποίες
επήλθαν οι  βλάβες, με περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης
εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το
είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για
την  επανόρθωοή τους.  Αν  το  έργο χρησιμοποιείται,  η  υπηρεσία  που το  χρησιμοποιεί
ειδοποιεί αμελλητί τη Δευθύνουσα Υπηρεσία για παρουσιαζόμενες βλάβες.

Άρθρο 26  ο   : Αναγκαστική εκ  τέλεση από τον εργοδότη ή από άλλη υπηρεσία

Στις περιπτώσεις εκείνες που ειδικοί λόγοι (κυκλοφοριακοί ή άλλοι) επιβάλουν την άμεση
επέμβαση για  εκτέλεση  κάποιας  εργασίας  (εκσκαφή τάφρου,  επίχωση,  απομάκρυνση
καταστραφέντος  οδοστρώματος  αποκατάσταση  κακοτεχνίας,  τήρηση  συγχρόνων
μέτρων  ασφαλείας,  τοποθέτηση  περιφραγμάτων,  εμποδίων  και  συγχρόνων  μέσων
σημάνσεων  για  την  πλήρη  ασφάλεια  της  κυκλοφορίας  κ.λ.π.)  και  ο  Ανάδοχος  δεν
συμμορφώνεται με τις προθεσμίες που του θέτουν για την αποπεράτωση των παραπάνω
εργασιών, καθορίζεται από το παρόν άρθρο και γίνεται ρητά αποδεκτό από τον Ανάδοχο
του έργου ότι η επιβλέπουσα Υπηρεσία όπως και οποιαδήποτε αρμόδια κατά περίπτωση
Κρατική  Υπηρεσία  ή  Οργανισμός  Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως  (Δήμος  ή  Κοινότητα  )  ή
κάποιος άλλος Ο.Κ.Ω.,  έχουν δικαίωμα να προβαίνουν στην εκτέλεση αυτών κατά τον
προσφορότερο τρόπο, απολογιστικά ή με άλλη εργολαβία σε βάρος και για λογαριασμό
του Αναδόχου.

Ως προς τα ελαττώματα του έργου ισχύει το άρθρο 159 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 27  ο   : Προσωρινή   παραλαβή, χρόνος εννύησης, οριστική παραλαβή

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή, το χρόνο της υποχρεωτικής συντηρήσεως
των έργων ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 170, 171, και 172 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 28
ο

 : Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ.



Ο  Ανάδοχος  πριν  από  την  έναρξη  λειτουργίας  του  εργοταξίου,  μεριμνά  για  την
εκπόνηση  Σχεδίου  Ασφάλειας  και  Υγείας  (Σ.Α.Υ.)  και  για  την  κατάρτιση  Φακέλου
Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) .

Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής
νομοθεσίας,  των  διατάξεων  και  κανονισμών  για  την  πρόληψη  ατυχημάτων  στο
προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και
για  τη  λήψη  μέτρων  προστασίας  του  περιβάλλοντος.  Σχετικά  με  τη  λήψη  μέτρων
ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική
ικριωμάτων,  μελέτη  προσωρινής  σήμανσης  έργων  κ.λπ.)  και  να  λαμβάνει  όλα  τα
σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία
που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων,
ευθυνόμενος,  εκτός  άλλων,  και  για  την  καταβολή  των  σχετικών  αποζημιώσεων.  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  Εργων
ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001  (Β'  266),  ΔΕΕΠΠ/85/  14.5.2001  (Β'  686)  και  ΔΙΠΑΔ/οικ889/
27.11.2002  (Β'  16),  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.

Άρθρο 29  ο   : Ευθύνη του αναδόχου

Ο Ανάδοχος είναι  ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη σε
πράγματα  ή  ζώα  ή  για  κάθε  ατύχημα,  θανατηφόρο  ή  όχι,  που  θα  συμβεί  σε
προσωπικό της Υπηρεσίας, των συνεργατών της και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο,
εφ'  όσον  τα  πράγματα  προξενηθούν  κατά  τη  διάρκεια  και  εξαιτίας  των  εργασιών
κατασκευής του Έργου ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτού.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει την Υπηρεσία για κάθε αξίωση που θα
ενεργεί σε βάρος της εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι
από τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει  συνάψει, να καταβάλλει
στην Υπηρεσία κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί  τυχόν να καταβάλλει  εκείνη σε
τρίτους  από τις  ίδιες  παραπάνω αιτίες,  να αναλαμβάνει  με  δικές  του δαπάνες  την
υπεράσπιση της Υπηρεσίας για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή
υποβάλλεται εναντίον της από οποιονδήποτε και που θα έχει σχέση με τις παραπάνω
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και γενικά να αποζημιώνει την Υπηρεσία για
κάθε θετική ζημιά που θα μπορούσε να πάθει από τους παραπάνω λόγους.

Ο  Εργολάβος  είναι  ο  μόνος  και  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  την  ασφάλεια  και
προστασία του προσωπικού του, των τρίτων και του κοινού γενικά, καθώς και των
ίδιων των έργων, του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων κλπ.

Σε  περίπτωση που ο  Ανάδοχος  δεν  εκπληρώνει  ή  καθυστερεί  την  εκπλήρωση των
υποχρεώσεων  του  που  απορρέουν  από  αυτή  τη  Σύμβαση,  η  Υπηρεσία  έχει  το
δικαίωμα, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση, να παίρνει  για λογαριασμό του και  με



δαπάνες του κάθε μέτρο που θα κρίνει αναγκαίο για την προστασία του προσωπικού
και κάθε τρίτου και να διατάσσει την άμεση διακοπή του τυχόν επικίνδυνου τμήματος
του Έργου, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή
παράταση της προθεσμίας λόγω διακοπής αυτής και χωρίς να μειώνεται καθόλου η
ευθύνη του που απορρέει από τη Σύμβαση αυτή.

Η ευθύνη του Αναδόχου για όλα τα παραπάνω, εκτείνεται μέχρι την ημερομηνία που
θα γνωστοποιηθεί η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου.

Οι παραπάνω προβλέψεις εφαρμόζονται πάντα σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις
άρθρο 136 Ν. 4412/2016.

Άρθρο 30  ο   : Μητρώο του έργου

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προβεί  στη  σύνταξη  του  μητρώου  του
κατασκευασθέντος έργου χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση

Η  προσωρινή  παραλαβή  διενεργείται  μέσα  σε  έξι  (6)  μήνες  από  τη  βεβαιωμένη
περάτωση του έργου δηλαδή από την ημερομηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται
ως ημερομηνία που αυτό περατώθηκε ή, στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 168,
από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν
υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η
τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία
του έργου «όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου
υποβληθούν από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια
της παραλαβής αρχίζει  από την  υποβολή της τελικής επιμέτρησης και  του μητρώου
έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση και το μητρώο έργου από τον ανάδοχο, η
προθεσμία  για  τη  διενέργεια  της  παραλαβής  αρχίζει  από  την  κοινοποίηση  στον
ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία.

Άρθρο 31  ο   : Χρήση του έργου προ της αποπερατ  ώσεως

Λόγω της φύσεως του έργου κάθε αυτοτελές τμήμα μόλις αποπερατωθεί  μπορεί  να
τίθεται σε χρήση από την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.
4412/2016.

Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα
που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής
διοικητικής παραλαβής.

Η  διοικητική  παραλαβή  γίνεται  με  πρωτόκολλο  μεταξύ  του  προϊσταμένου  της
διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης
εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε
υπηρεσία  άλλη  από  τον  φορέα  κατασκευής  του  συμπράττει  στο  πρωτόκολλο  και
εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο



ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου,
αυτό  συντάσσεται  από  τους  λοιπούς,  με  σχετική  μνεία  κατά  περίπτωση  και  αυτό
κοινοποιείται αρμόδια. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων
που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως
μετά  την  περάτωση των  εργασιών του  έργου ή  αυτοτελών  τμημάτων  του,  αν  αυτό
προβλέπεται  από  τα  συμβατικά  τεύχη.  Αν  δεν  υπάρχει  τέτοια  πρόβλεψη,  μπορεί  η
διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου



i  Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
iii Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 
113/2010.
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