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ΑΡΘΡΟ  1ο :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των όρων 
σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της Σύμβασης, τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν 
εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να 
κατασκευαστούν οι εργασίες του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ ΩΡΩΠΙΩΝ» όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής 
Περιγραφής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο :  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων : 
- Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών). 
- Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» όπως κάθε φορά ισχύει 
- Συμπληρωματικά ισχύουν και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις, λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  3ο :  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Κατά την εκτέλεση των δημοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες για το είδος του έργου 
που εκτελείται τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων.  
Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν : 
- Η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
(ΦΕΚ Β 2221/2012) 
- «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 
- η Εγκ.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 ΕΓΚΥΚΛΙΟ 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)» με την οποία προτείνονται 59 
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ((ΠΕΤΕΠ) σε αντικατάσταση των 59 που 
αναστάλθηκαν. 
- Συμπληρωματικά των παραπάνω έχουν εφαρμογή τα «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. 
Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 
α. 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. 
β. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.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 Ευρωπαικά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με την σχετική 
ΚΥΑ. 
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γ. 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 
 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο :  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Τα τεύχη δημοπράτησης και λοιπά στοιχεία της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται και 
ορίζονται, όσα αναφέρονται στο ειδικό άρθρο της διακήρυξης και ισχύουν με την ίδια σειρά 
προτεραιότητας, στην περίπτωση που εμφανίζεται ασυμφωνία όρων μεταξύ τους, η σειρά ισχύος 
αυτών καθορίζεται ως εξής : 
1. Το συμφωνητικό, όπως θα υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας. 
2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας . 
3. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι 
Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 
9. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 
την Υπηρεσία. 
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, 
επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα: 
(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016 καθώς και 
οι εγκεκριμένες Α.Τ.Η.Ε. 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17.7.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – 
Υποδομών – Μεταφορών – Δικτύων (ΦΕΚ 2221 Β’/30.7.2012). 

(4) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ή του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή του 

τ. Υ.Δ.Ε.), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), 

(5) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα στοιχεία 

της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου η τελική επιλογή θα ανήκει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί αναντίρρητα σε 
αυτή, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για αυτή την αιτία. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, από όλα τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία και τεύχη, κατά την 
εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει η σύμβαση κατασκευής του έργου όπως θα υπογραφεί μετά 
την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας, προς την οποία θα είναι σύμφωνη. 

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

Συστατικά στοιχεία των συμβάσεων είναι τα εξής: 
α) Όλα τα στοιχεία του «φακέλου του έργου» βάσει του οποίου δημοπρατήθηκε η εκτέλεσή του ή 
ανατέθηκε απ' ευθείας χωρίς δημοπρασία. Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται στην παρούσα 
Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στη διακήρυξη του έργου. Σε κάθε περίπτωση στοιχεία του φακέλου 
του έργου είναι: 
α1) Τα τεύχη της μελέτης του έργου (τεχνικά, οικονομικά, συμβατικά) και οι εγκριτικές της μελέτης 
αποφάσεις του κυρίου του έργου. 
α2) Τα πρότυπα τεύχη, τα συναφή προς την κατηγορία του έργου (οικοδομικά, οδοποιίας, 
υδραυλικά, αναλύσεις μελετητή κλπ). 
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α3) Η διακήρυξη δημοπρασίας εκτελέσεως του έργου και 
α4) Οι αποφάσεις του κυρίου του έργου για τη χρηματοδότηση και την εκτέλεσή του. 
β) Όλα τα στοιχεία της «προσφοράς» του αναδόχου που υποβλήθηκαν κατά τη δημοπρασία του 
έργου ή τα στοιχεία βάσει των οποίων καταρτίσθηκε η σύμβαση, σε περίπτωση απ' ευθείας 
ανάθεσης. 
γ) Η απόφαση του κυρίου του έργου με την οποία κατακυρώθηκε (εγκρίθηκε) η δημοπρασία ή 
ανατέθηκε η εκτέλεσή του απ' ευθείας. 
δ) Το εργολαβικό συμφωνητικό για συμβάσεις που καταρτίζονται με απ' ευθείας ανάθεση (για 
συμβάσεις που καταρτίζονται κατόπιν δημοπρασίας το εργολαβικό συμφωνητικό αποτελεί το 
επιβεβαιωτικό στοιχείο των συμβάσεων). 
ε) Τα στοιχεία των συμβάσεων αλληλοσυμπληρώνονται. Τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία της 
«προσφοράς» του αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν από τον κύριο του έργου, υποκαθιστούν τα 
αντίστοιχα στοιχεία του φακέλου του σχετικού έργου. 

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει με δικές του δαπάνες, να ετοιμάσει 
μία (1) σειρά σχεδίων της Μελέτης Εφαρμογής (π.χ.: τοπογραφικά - αρχιτεκτονικά - Η/Μ - κλπ), 
σε φωτοτυπίες, για τον επιβλέποντα και όσες σειρές θέλει αυτός, και να τα παραδώσει στην 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να επικυρωθούν με σφραγίδα και ακριβές 
αντίγραφο και να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  5ο :  ΓΛΩΣΣΑ 

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

 

ΑΡΘΡΟ  6ο :  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας 
μέσα στο συνολικό χρόνο των ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ημερολογιακών μηνών, από την υπογραφή της 
σύμβασης. Μέσα στην συνολική αυτή προθεσμία πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες που 
προβλέπονται από την μελέτη για την κατασκευή του έργου.  

Μετά την περαίωση του έργου ο ανάδοχος υποβάλλει στην διευθύνουσα το έργο 
υπηρεσία αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Μη ύπαρξη της 
παραπάνω βεβαίωσης συνεπάγεται αυτόματα την επιβολή της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 
 
Παράταση της προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια για: 
• τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή, όπου εκτελείται το έργο, 
• τον χρόνο εκμετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα (π.χ. λατομεία) ή 
των δανείων υλικών για επιχώματα (π.χ. χείμαρροι, ορυχεία), 
• τη σύγχρονη εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο και 
από άλλες εργολαβίες ή από τυχόν άλλες εργολαβίες, που θα βρίσκονται εν ενεργεία κοντά στις 
πηγές λήψης υλικών, 
• την κατάσταση των οδών προσπέλασης των πηγών λήψης υλικών και των συνθηκών για τη 
διάνοιξη νέων οδών, 
• τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, 
• τη δυνατότητα εξεύρεσης προσωπικού, μηχανημάτων κλπ. 
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 147, 
παράγραφος 8 του Ν. 4412/2016. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Όλες οι προθεσμίες λογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της υπογραφής 
της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει το «Πρόγραμμα Κατασκευής του Έργου», έτσι ώστε το 
έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και μέσα στους οικονομικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν 
τεθεί από τη Σύμβαση και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη . 
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ΆΡΘΡΟ 7ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
Σχετικά με την επιβολή ποινικών ρητρών άρθρου 148 του Ν.4412/2016.και την έκπτωση 

του αναδόχου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016. 
Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του έργου με απόλυτη 
ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη 
βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια, με ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η δυνατότητα 
εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή εργασία 
θα βαρύνει τον ανάδοχο, χωρίς καμία απαίτηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εκ μέρους του 
εργοδότη. 
Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή κλπ. απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν με μέριμνα 
και έξοδα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, εάν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. 
Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με τις 
γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται 
έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 
Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις 
βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 
Διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα 
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  
Οι ποινικές ρήτρες θα επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 185 του Ν.4412/2016.  
Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως μετά 
την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, 
μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή Απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  8ο :  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Οι ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 127 του Ν 4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  9ο :  ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθέτηση του έργου, και 
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι 
αφορά: 
α. Τα κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων 
εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών. 
β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως. 
γ. Τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες διακυμάνσεις της 
στάθμης των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες 
φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. 
δ. Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των 
κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το είδος και τα μέσα 
(μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. 
ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας από το εξωτερικό των μηχανημάτων και υλικών που 
τυχόν απαιτούνται. 
στ. Οποιαδήποτε άλλα θέματα που κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις 
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

Παράλειψη του διαγωνιζόμενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να κατατοπιστεί σε όλα 
τα παραπάνω σχετικά με την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται αυτή η σύμβαση, με 
κανένα τρόπο δεν μπορεί να παρουσιαστεί σαν δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερμηνεία των 
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όρων και απαιτήσεων που περιλαμβάνονται σ' αυτή, ούτε τον απαλλάσσει από την ευθύνη για 
πλήρη συμμόρφωσή του στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος βρει ασυμφωνίες ή παραλείψεις στα Σχέδια ή 
προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συμβάσεως ή εάν αμφιβάλλει για την έννοιά τους, πρέπει 
να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία, για να λάβει διευκρινίσεις, πριν υποβάλλει την 
προσφορά του. Για να ληφθεί υπόψη τέτοια αίτηση για παροχή διευκρινίσεως, πρέπει αυτή να 
υποβληθεί εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία έξη (6) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα 
που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι διευκρινίσεις αυτές γνωστοποιούνται 
σε κάθε διαγωνιζόμενο που θα απευθυνθεί εγγράφως στην Υπηρεσία, τέσσερις (4) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την ημέρα που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, τόσο 
για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη 
για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

 Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, τα 
εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, όπως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη 
διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει χωρίς 
επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες 
και όρους. 

 Τα στοιχεία που σχετίζονται με τη φύση, τη θέση του έργου και εξαρτώνται από τις 
συνθήκες του εδάφους, όπως π.χ. χαρακτηρισμός εδάφους, ύπαρξη υπόγειων υδάτων, κλπ. είναι 
ενδεικτικά στη μελέτη και ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να σταθμίσει τη προσφορά του 
σύμφωνα με αυτά που αυτός θεωρεί πραγματικά δεδομένα. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία αν 
κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων 
ή διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του νόμου 
Ν.4412/2016. 

 Ομοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν γενικά, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας γενικά, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσης, των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών 
συμβατικών τευχών που έχουν εγκριθεί και τη μελέτη του έργου. 

 Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, 
των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
ποινικά και αστικά. Οι παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να καλυφθούν με τις Ασφαλίσεις του 
έργου. 

 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, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις των: Π- 305/96 (αρ. 79), το άρθρο 42 του Ν. 
3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» ο 
οποίος καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, Π- 294/88, 
Π- 17/96, κλπ. 

 Στα πλαίσια της ευθύνης του, επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται : 
- Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης 

έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 138 του 
Ν.4412/2016 β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧ2-Ε: -ΙΠΑ-/οικ.177/2-3-01, ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και -ΙΠΑ-/οικ889/27-11-02, 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, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 
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- Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 
μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή 
τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: Π- 1073/81 (αρ. 111), Π- 305/96 (αρ.10,11), 
Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
 Για την σωστή εφαρμογή των παραπάνω στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι 

αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να 
μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και 
υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει 
ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, 
ο Ανάδοχος ενημερώνει την Διευθύνουσα Υπηρεσία και παραμένει μόνος και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

 Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στην λήψη και διατήρηση των μέτρων 
ασφαλείας – προστατευτικών και διαχωριστικών κατασκευών- και για τον πρόσθετο λόγο της 
εκτέλεσης των εργασιών κατά τη λειτουργία των οδών με κυκλοφορία οχημάτων. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του 
εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει καταστεί 
εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται 
στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.  

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της 
διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός 
κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του 
κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία 
το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του 
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η 
υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών 
διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις 
σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου 
και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  :  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
     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. 
      Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την 
έκδοση κάθε κατά νόμο άδειας, καθιστάμενος ουσιαστικά  και αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε 
παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να 
υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π. και να 
καταβάλλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγματοποίησή τους. 
     Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που 
απαιτούνται κατά το νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν 
σ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ.447/1975 «περί ασφαλείας των 
εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών», του Π.Δ.770/1980 «περί μέτρων 
ασφαλείας κατά ην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» και το Π.Δ.1073/81 «περί μέτρων 
ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών στα εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων 
αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού», και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια 
της κατασκευής του έργου. 
     Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων 
αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που 
θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση  ή έμμεση 
σχέση με την εκτέλεση του έργου. 
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     Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε όλες γενικά 
τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 
      Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται στη σήμανση με τα αναγκαία κατά περίπτωση μέσα (π.χ. 
πλέγμα, κώνους, αναλάμποντας φανούς, πινακίδες, New Jersey) των επικινδύνων θέσεων μέχρι 
την αποκατάστασή τους χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι η δαπάνη αυτή έχει 
συμπεριληφθεί ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της παρούσας μελέτης. 
     Ο Ανάδοχος  ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη 
των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας. 
     Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες 
τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ’ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, 
σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου . 
     Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το 
απασχολούμενο  στο έργο τεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ’ 
αυτό. 
     Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό  του στο Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής 
Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δέν υπάγεται  στις περί ΙΚΑ 
διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το Κράτος 
ασφαλιστική εταιρεία. 
     Ο Ανάδοχος, επίσης, υποχρεούται για την μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα, τοποθέτηση των 
ενδεικτικών του έργου πινακίδων στην αρχή και το πέρας του εργοταξίου, με αναγραφή του 
φορέα του έργου, του προϋπολογισμού και του αναδόχου κατασκευαστή. 
     Η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης όλων των παραπάνω πινακίδων βαρύνει τον 
ανάδοχο του έργου, διότι θεωρείται ότι είναι ανηγμένη στις τιμές προσφοράς του αναδόχου. 
     Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση 
κάθε άδειας η οποία είναι κατά νόμο απαραίτητη, καθιστάμενος κατά νόμο ουσιαστικά και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των 
εργασιών. 
 
 
Άρθρο 12ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 1β του Ν. 
4412/2016. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη– 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη–μέλη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 
Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 
ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 
4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 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.  
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της 
έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την 
είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
Γενικά, για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, αρχική και συμπληρωματική, για την συμπλήρωση 
τους με τις κρατήσεις που γίνονται στις πληρωμές του αναδόχου, τις μειώσεις αυτών, την 
επιστροφή τους καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται αυτές, έχουν ισχύ οι διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν 4412/2016. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση (έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 4412/2016). 

 
 
ΑΡΘΡΟ  13ο :  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στα πλαίσια 
της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες 
αυτοπροσώπως είτε με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, που θα διαθέτει την αναγκαία 
τεχνική κατάρτιση. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της σύμβασης μπορεί να είναι ολικά ή 
μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί, κατά την 
υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν 
πληρεξούσιους.  
Έγγραφα για τα οποία χρειάζονται την υπογραφή από τον Ανάδοχο ή αντίκλητό του (τεχνικό 
στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα) 
και έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης, θα κοινοποιούνται στον Ανάδοχο με FAX ή 
ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. Μέχρι την 
πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά 
και χωρίς καθυστέρηση. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση 
που έχει δηλώσει ο Ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.  
 

 
ΑΡΘΡΟ  14ο :  ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμβαση 
Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο που 
περιγράφεται στο τεύχος Διακήρυξης σε συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης, με βάση 
τα οποία ο ανάδοχος: 
- Θα εκτελέσει τις εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης με μέριμνα και δαπάνες του, 
- Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 
μηνών όπως ορίζεται στο άρθρο 171 του Ν 4412/2016 
- Θα μεριμνήσει για τη σύνταξη των μελετών, προγραμμάτων, μεθοδολογιών, επιμετρήσεων και 
λοιπών τευχών και εγγράφων που προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης. 
- Κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει από τις υποχρεώσεις του αναδόχου που ορίζονται 
στα τεύχη δημοπράτησης. 
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 105 
και 135 του Ν. 4412/2016 , στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεύχη, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση 
ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη. 
 
Υπογραφή Σύμβασης 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία 
τα εξής: 
Έγγραφα ορισμού εκπροσώπου αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
Δήλωση διορισμού αντικλήτου και δήλωση αποδοχής του διορισμού από μέρους του αντικλήτου. 
Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο.  
Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω 
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την 
αντικατάστασή του, 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 εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 135 
Ν. 4412/2016). 
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Σε περίπτωση που ανάδοχος είναι Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 
Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας. Επίσης Συμβολαιογραφική πράξη διορισμού 
κοινού εκπροσώπου της Κοινοπραξίας απέναντι του Κ.τ.Ε., καθώς και του αναπληρωτή του. 
Τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για την ονομαστικοποίηση των μετοχών. 
Κατά την υπογραφή του 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. 
 
 
Άρθρο 15ο : ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση 
του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης ββ της 
περίπτωσης δ   της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η υποκατάσταση 
απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση 
του αναδόχου και πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρίσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς 
έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν 
θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων 
εργασιών του έργου. 
Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριμένου, με τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165 
του Ν 4412/2016, υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του 
υπεργολάβου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 165 και 166 του Ν 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  16ο :  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

     Ο Ανάδοχος μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης 
θα πρέπει να προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν.2229/94 ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor’s all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου, μια ή 
περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία να 
ασφαλίσουν τέτοια έργα. Το ποσό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ισούται με τον προϋπολογισμό 
του έργου και η διάρκεια του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.    
 
 
ΑΡΘΡΟ  17ο  :   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του όλου έργου και 
να το υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

Η Υπηρεσία κατόπιν ελέγχου, επιφέρει τις κατά την κρίση της συμπληρώσεις και 
τροποποιήσεις του υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος κατασκευής εντός προθεσμίας 15 ημερών 
από την ημερομηνία της υποβολής του, και εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση. Το τυχόν 
συμπληρωμένο και τροποποιημένο από την Υπηρεσία πρόγραμμα, αποτελεί συμβατικό στοιχείο 
του έργου, υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που οφείλει να εφαρμόσει πιστά τις προβλεπόμενες 
από το πρόγραμμα δραστηριότητες και προθεσμίες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  18ο  :   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν την έναρξη του έργου, να εκπονήσει Πρόγραμμα 
Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) όπως προκύπτουν από την απόφαση της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 
ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265/2000 Τεύχος Β’ ) του ΥΠΕΧΩΔΕ για «Εφαρμογή 
Προγράμματος Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) στα Δημόσια Έργα και Μελέτες». 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, είναι υποχρεωμένος, είτε έχει 
πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, να συντάξει 
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου και να το υποβάλλει σε τρία αντίτυπα τουλάχιστον, στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
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Η διευθύνουσα Υπηρεσία εφόσον διαπιστώσει ότι το Π.Π.Ε. δεν είναι συντεταγμένο σύμφωνα με 
τα συμβατικά τεύχη, το επιστρέφει για διόρθωση και επανυποβολή. Σε αντίθετη περίπτωση το 
Π.Π.Ε. ελέγχεται και εγκρίνεται σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Αρχή εντός 10 εργάσιμων 
ημερών. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποβολής η προθεσμία νοείται από την τελευταία 
υποβολή. Ένα αντίγραφο του εγκεκριμένου Π.Π.Ε. επιστρέφεται στον ανάδοχο και τα υπόλοιπα 
δύο παραμένουν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και την Προϊσταμένη Αρχή. 

Σκοπός της εφαρμογής ενός Προγράμματος Ποιότητας στην συγκεκριμένη εργολαβία είναι 
να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος με την παρούσα 
Σύμβαση, έναντι του ΚτΕ, σχετικά με τον χρόνο, το κόστος και την προδιαγεγραμμένη ποιότητα 
μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

Το Π.Π.Ε θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ISO 10005:1995 ή σε 
κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας (π.χ. ISO 9001 ή ISO 9002), θα είναι 
σύμφωνο με τα συμβατικά τεύχη και συμβατό και προσαρμοσμένο στο Σύστημα Διασφάλισης 
Ποιότητας της Υπηρεσίας ή του ΚτΕ – εφόσον διαθέτει τέτοιο σύστημα – το οποίο θα θεωρηθεί 
ως συμβατικό στοιχείο και θα ληφθεί σαν βάση. 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, εκτείνονται τόσο 
στην ανάπτυξη από τον Ανάδοχο ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance – 
Q.A) που θα έχει σχεδιαστεί ήδη πριν την έναρξη του έργου, όσο και στον Έλεγχο Ποιότητας 
(Quality Control – Q.C) του συγκεκριμένου έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του. Ο 
έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του έργου (μελέτες , κατασκευές , συντήρηση) και 
αφορά τόσο στο παραγόμενο προϊόν (τμήματα του έργου) και στην εφαρμογή των απαιτούμενων 
μεθόδων με τις οποίες εκτελούνται οι διάφορες εργασίες όσο και στον χρησιμοποιούμενο ή 
ενσωματούμενα εξοπλισμό και υλικά. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει με σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ένα 
Διπλωματούχο Μηχανικό επί τόπου του έργου, κατάλληλων προσόντων και εμπειρίας, υπεύθυνο 
για τα θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς και τον Αναπληρωτή του. 

Εναλλακτικά ο ανάδοχος δύναται να προσλάβει ειδικό έμπειρο Οίκο, με την σύμφωνη 
γνώμη της Υπηρεσίας, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος 
Ποιότητος και στους Ποιοτικούς Ελέγχους. Ο Οίκος αυτός θα καλείται "Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου" 
(Ο.Π.Ε.) και πρέπει να είναι Οίκος με κύρια δραστηριότητα σε θέματα Ποιοτικού Ελέγχου και 
επαρκή εμπειρία σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητος παρομοίων έργων. 

Ο καθορισμός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που 
προβλέπεται από τα Συμβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών 
που συνθέτουν το έργο, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα Συμβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και 
εντολές της Υπηρεσίας. Κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως 
προς την κατασκευή και άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την εναρμόνιση του με τα λοιπά 
τμήματα του έργου και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισμούς με μέριμνα 
και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συμβατότητά τους προς τις 
απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. 
Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, την συντήρηση 
του έργου καθώς και τυχόν μελέτες που θα συνταχθούν. 

Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 
προκατασκευασμένων στοιχείων, ελαττωμάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της 
συντήρησης ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στα άρθρα 45 και 46 του ΠΔ 609/85. 
Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση 
διαφωνιών ως προς τα αποτελέσματα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να 
ορίζει κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. 

Εκτός από τον έλεγχο ποιότητας που θα διενεργεί ο Ανάδοχος σε όλες τις φάσεις της 
εργολαβίας, ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί Έλεγχο Ποιότητας (Q.C) των υλικών , 
του εξοπλισμού των κατασκευών κ.λ.π και έλεγχο του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Q.A), 
στον Βαθμό και με τον τρόπο που θα κρίνει αναγκαίο. 

Το ΠΠΕ θα πλαισιώνεται από τα απαραίτητα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία» για την 
τεκμηρίωση και εφαρμογή του, που και αυτά θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα προς τα 
αντίστοιχα υποδείγματα της Υπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν, για λόγους ομοιομορφίας, ευκολίας 
ελέγχου και δυνατότητας γρήγορης αξιοποίησής τους. 
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Το ΠΠΕ έχει το χαρακτήρα εσωτερικού κανονιστικού εγγράφου της εργολαβίας και πρέπει να 
παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων 
προόδου του έργου, τεκμηρίωσης των εκτελεσμένων εργασιών και των αποτελεσμάτων των 
ελέγχων και αρχειοθέτησής τους. 

Το Πρόγραμμα Ποιότητας θα ενσωματώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των 
συμβατικών τευχών περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες 
δραστηριότητες, περιλαμβάνει τους πόρους και τις μεθοδολογίες κατασκευής του έργου, είναι σε 
πλήρη εναρμόνιση με το Χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και 
διοίκησης του έργου, καθορίζει τις επί μέρους ευθύνες, τα σημεία προς επιθεώρηση και έγκριση 
και τις μεθόδους αναφοράς, καθορίζει τον τρόπο και λεπτομέρειες διαχείρισης, συγκέντρωσης και 
αρχειοθέτησης των στοιχείων κατασκευής και ελέγχων ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Π.Ε.Ε. 
Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (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 της κατασκευής, 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 αρχειοθέτησης τους. 
Το Π.Π.Ε. του έργου θα εκπονηθεί και θα εφαρμοστεί με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, 
σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016, καθώς και το τεύχος «Οδηγίες για την 
παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ), όπως αυτό έχει 
εγκριθεί και ισχύει με την με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./12 της 13-01-2009 απόφαση του 
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
 
Το ΠΠΕ θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
 
ΤΜΗΜΑ Ι 
(1) Σύντομη περιγραφή έργου (ιστορικό , γενικά τεχνικά στοιχεία, κρίσιμα στοιχεία έργου) 
(2) Συμβατικά Στοιχεία έργου και Διαδικασίες ελέγχου της Σύμβασης απ’ τις οποίες θα 
διασφαλίζεται η δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκρίνονται στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
Θα συμπληρωθεί «Πίνακας Συμβατικών Στοιχείων Έργου». 
(3) Τμηματοποίηση έργου σε τμήματα, φάσεις, μέτωπα εργασίας, διακεκριμένα και αυτοτελή 
αντικείμενα, επί μέρους εργασίες. Η τμηματοποίηση θα φαίνεται σε «Πίνακα Τμηματοποίησης του 
Έργου». 
(4) Προγραμματισμός εκτέλεσης έργου και Χρονοδιάγραμμα έργου. Οι σημαντικότερες 
ημερομηνίες αποπεράτωσης των τμημάτων ή φάσεων του έργου και το αντίστοιχο κόστος θα 
περιλαμβάνονται σε «Πίνακα Χρόνου/κόστους Έργου». 
(5) «Πίνακα Παραδοτέων Έργου», όπου αναφέρονται οι μελέτες, στοιχεία και λοιπές 
υποχρεώσεις που αφορούν σύνταξη και υποβολή εγγράφων, σύμφωνα με όσα αναγράφονται 
στα Συμβατικά Τεύχη ή σε τυχόν πρόσθετες εντολές, ταξινομημένα κατά είδος και χρονολογική 
σειρά. 
(6) Οργανόγραμμα Διοίκησης της Εργολαβίας 
(7) Περιγραφές καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για κάθε θέση που προβλέπεται στο 
οργανόγραμμα. 
(8) Καθορισμός των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικά, εξοπλισμός) για την ολοκλήρωση 
του έργου. 
(9) Στελέχωση του έργου - Αρμοδιότητες κυρίων στελεχών 
(10) Υλικά και υπηρεσίες 
(11) Μεθοδολογίες κατασκευής ειδικών εργασιών, σε συσχετισμό με τα αναγραφόμενα στην ΤΣΥ 
και λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
(12) Υποστηρικτικά έγγραφα δηλαδή Διαδικασίες ποιότητας και οδηγίες εργασιών που θα 
αναφέρονται σε πίνακα με τίτλο Πίνακας Διαδικασιών / Οδηγιών εργασίας 
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(13) Διαδικασία λειτουργίας εργαστηρίων και ελέγχου /διακρίβωσης εξοπλισμού ελέγχων και  
δοκιμών σύμφωνα με κανονισμούς και προδιαγραφές. 
(14) Σημεία Ελέγχου στα οποία ελέγχεται η συμμόρφωση με τα συμβατικά στοιχεία , οι υπεύθυνοι 
ελέγχου, τα έντυπα ελέγχου κ.λ.π. Συμπληρώνεται «Πίνακας Σημείων Ελέγχου» 
(15) Διαδικασίες Αναφοράς και διαχείρισης περιπτώσεων Μη Συμμόρφωσης και επακόλουθων 
διορθωτικών ενεργειών 
(16) Διαχείριση Κινδύνου . 
Συμπληρώνεται «Πίνακας Αναγνώρισης / Διαχείρισης Κινδύνου», με βάση την εμπειρία από άλλα 
έργα και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, στον οποίο αναγράφονται οι πιθανοί κίνδυνοι και 
προτεινόμενες δράσεις για την ομαλή εκτέλεση της Σύμβασης. 
(17) Διαδικασίες ελέγχου εγγράφων και τήρησης και διαχείρισης αρχείων και ιχνηλασιμότητας 
όλων των προαναφερθέντων εγγράφων στοιχείων. 
(18) Διαχείριση Εγγραφών - Διαχείριση του Προγράμματος Ποιότητας - Κωδικοποίηση εγγράφων 
εντύπων - Δελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα - Αρχειοθέτηση 
(19) Υποπρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Έργου (ΥΕΠΕ). 
Το ΥΕΠΕ είναι μέρος του ΠΠΕ, θα αναφέρεται σε κάθε ανεξάρτητο τμήμα του έργου και θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον : 
(α) Όλες τις λεπτομέρειες των διαδικασιών και μεθόδων δειγματοληψίας, δοκιμών και ελέγχων 
(υλικών – εργασιών – εξοπλισμού) 
(β) Συσχετισμό με τις σχετικές προδιαγραφές 
(γ) Χρονικό καθορισμό των δραστηριοτήτων (που είναι σύμφωνος με το Χρονοδιάγραμμα του 
Έργου) σχετικά με 
ι) τις δειγματοληψίες 
ιι) τους ελέγχους δοκιμές 
ιιι) τις εγκρίσεις από την Διευθύνουσα Υπηρεσία 
ιv) την υποβολή στην Δ.Υ των αποτελεσμάτων (ελέγχων/ δοκιμών υλικών και κατασκευών) και 
των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας/ καταλληλότητας υλικών και ετοίμων προϊόντων 
(δ) Τα εργαστήρια ελέγχου 
(ε) Τους υπεύθυνους μηχανικούς ελέγχου 
(στ) Κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία 
(20) Μη συμμορφώσεις 0ιορθωτικές / προληπτικές ενέργειες 
(21) Επιθεωρήσεις 
(22) Ανασκοπήσεις 
(23) Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
(24) Ασφάλεια και Υγεία 
(25) Προστασία περιβάλλοντος 
(26) Παραπομπές – Αναφορές 
(27) Σχέδια 
(28) Πρότυπα Κανονισμοί Τεχνικές Προδιαγραφές 
(29) Σύνδεση με Σύστημα Ποιότητας αναδόχου 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ   
Προγράμματα Ενεργειών 
Το λειτουργικό τμήμα του Π.Π.Ε. αποτελούν τα προγράμματα ενεργειών, κάθε ένα από τα οποία 
αναφέρεται σε συγκεκριμένο τμήμα ή σε συγκεκριμένη ενότητα του έργου και περιγράφει τις 
διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται για την κατασκευή του. 
Τα προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και δοκιμές του 
έργου. 
Στα προγράμματα ενεργειών: 
αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε o τμήματος (π.χ. εκσκαφή 
βάθρων) ή λειτουργικής ενότητας (π.χ. κατασκευή άνω διάβασης) o καθορίζονται τα σημεία στα 
οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών (Σημεία Στάσης για Έγκριση, ΣΣΕ) 
o καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρμόζονται (π.χ. οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα, 
συμβατικές απαιτήσεις) o περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και 
δραστηριότητα (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνουν) o καθορίζονται τα έντυπα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή τν αποτελεσμάτων (π.χ. έντυπα εργαστηριακών δοκιμών, 
δελτία ελέγχου εργασιών κ.τ.λ.) o καθορίζονται οι εμπλεκόμενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα 
φορείς (π.χ. Ανάδοχος, Υπεργολάβος, Κύριος του Έργου, Τρίτος)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο Π.Π.Ε., ανάλογα με την έκταση και το περιεχόμενο τους, 
είναι δυνατό είτε να περιέχονται στο Π.Π.Ε. είτε να επισυνάπτονται σε Παραρτήματα που το 
συνοδεύουν. 
Κατά τη φάση σύνταξης του Π.Π.Ε. πρέπει να γίνει συστηματική, σχολαστική και ολοκληρωμένη 
μελέτη των απαιτήσεων των συμβατικών τευχών, να εντοπιστούν έγκαιρα οι τυχόν ασάφειες στα 
συμβατικά τεύχη καθώς και πιθανές αντιφάσεις μεταξύ τους, να συζητηθούν μεταξύ του Κυρίου 
του Έργου και του Ανάδοχου και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τις λεπτομέρειες 
κατασκευής του έργου, οι οποίες θα αποτυπωθούν επίσης στο Π.Π.Ε. 
Το Π.Π.Ε. ενός έργου πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές, ώστε να 
ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση του έργου (π.χ. τροποποίηση της μελέτης). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο  :  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης 
από ειδικευμένο προσωπικό. 
Είναι υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά 
ειδικότητα και κατά βαθμίδα εκπαίδευσης για την κατασκευή του έργου κατά την εκτέλεση της 
σύμβασής του, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 8 του Ν.4412/2016. 
Ο αντιπρόσωπος του Αναδόχου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 143 του 
Ν.4412/2016, θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός μέλος του Τ.Ε.Ε., ή άλλος τεχνικός, 
που να διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται εφόσον απαιτηθεί για την κατασκευή του έργου να διαθέσει 
το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, εργοδηγούς καθώς και το λοιπό τεχνικό προσωπικό 
σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/2016. 
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 20ο :  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα 
αριθμημένα φύλλα σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. 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, 
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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 
κ) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 
λ) έκτακτα περιστατικά  
μ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, 
ν) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 
 
Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από 
εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόμενο 
φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών. 
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. 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο 
συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή 
να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή 
καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής 
οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα θα πρέπει 
να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων μπορεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία να ορίσει 
την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή 
άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου. 
Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή 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. (άρθρο 146 του Ν. 
4412/2016). 
 
 
ΑΡΘΡΟ  21ο :  ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το 
προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους 
Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως συμβούλων της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, 
λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία 
θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις 
έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του 
Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης 
στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 
ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, 
Διατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του 
που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Σ.Υ., της Τ.Π. και των 
λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 
Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τεχνικό σύμβουλο κατά την 
κατασκευή του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τον σύμβουλο στην άσκηση των 
καθηκόντων που θα του αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό του 
συμβούλου. 
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     Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, 
οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα, από την εγκατάσταση στην 
προσωρινή παραλαβή, επιβατηγό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  22ο  :   ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Οι αφανείς εργασίες του έργου γράφονται στο βιβλίο καταμέτρησης των αφανών 
εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να καλύψει τα αφανή τμήματα του έργου προτού να ληφθούν 
τα στοιχεία για την σύνταξη των σχετικών επιμετρήσεων και πρωτοκόλλων. 
Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πρόοδο του έργου. 
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 επιμέτρηση και να την υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε επιμέτρηση η 
διευθύνουσα υπηρεσία μέχρι τη σύνταξη της επιμετρήσεως μπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση 
των αντιστοίχων εργασιών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωμών και οι επιμετρήσεις των εκτελουμένων εργασιών 
συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/2016 ως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, τους όρους της εργολαβικής σύμβασης και της παρούσης Συγγραφής 
Υποχρεώσεων για τον τρόπο επιμέτρησης. Τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 151 και 152 
του Ν.4412/2016  συντάσσονται από τον ανάδοχο με ευθύνη του, υπογράφονται από αυτόν και 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα σε μηνιαία χρονικά διαστήματα. 

Οι τμηματικές πληρωμές υπόκεινται σε κρατήσεις εγγυήσεων και θα αποδίδονται 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία. 
β) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. 
γ) Γραμμάτιο είσπραξης της υπέρ του Δημοσίου καταβολής τον φόρου εισοδήματος που 

αντιστοιχεί στη πιστοποίηση. 
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 σε αυτόν. 

Πριν από την θεώρηση του τελικού λογαριασμού καθώς και όλων των ενδιαμέσων 
λογαριασμών ο ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρμόδιου Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. 
και των λοιπών Ταμείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου 
ασφαλιστικές εισφορές και υποχρεώσεις του. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
     Τον εργολάβο βαρύνουν τα έξοδα όλων των δημοσιεύσεων που θα γίνουν, της διακηρύξεως 
από της πρώτης μέχρι και της τελευταίας, κατά την οποία θα γίνει η  κατακύρωση στον  ανάδοχο 
του έργου. 
     Επίσης, οποιαδήποτε αλλαγή των επιβαρύνσεων επί έλαττον, εκπίπτεται επ’ ωφελεία του 
έργου, του αντιστοίχου ποσού  αφαιρουμένου από τον λογαριασμό του εργολάβου. 
     Αντιθέτως, πάσα τυχόν επιπρόσθετη επιβάρυνση καταβάλλεται από τον εργολάβο για 
λογαριασμό του εργοδότου, πιστοποιείται δε αυτή υπέρ του εργολάβου άνευ εργολαβικού 
οφέλους και εκπτώσεως στον αμέσως επόμενο λογαριασμό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο  :  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ  

Ο Ανάδοχος, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών υποχρεούται να προβαίνει στην 
τοποθέτηση και να επιμελείται της συντήρησης και αντικατάστασης όλων των προσωρινών, κατά 
τον Κ.Ο.Κ. και τα διεθνή πρότυπα και γενικά σύμφωνα με την Εγκύκλιο 5/95 
(ΔΜΕΟ/ε/οικ./305/21-03-95) και τις Π.Τ.Π. περί σήμανσης των οδών του ΥΠΕΧΩΔΕ, φανών 
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αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων, για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων επί της 
οδού, κατά την ημέρα και τη νύχτα. Γενικά ο Ανάδοχος, οφείλει να λαβαίνει με αποκλειστική 
μέριμνα και δαπάνες του και συνεχώς, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τα έργα που 
εκτελούνται από αυτόν στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής, για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 
εκτέλεσης των εργασιών. Τα μέτρα αυτά ο Ανάδοχος οφείλει να τα τηρεί και για όσο διάστημα 
μετά το πέρας εργασιών απαιτηθεί, μέχρις ότου η Υπηρεσία προβεί στην απαραίτητη μόνιμη 
σήμανση και διαγράμμιση. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε 
τροχαίο ατύχημα ή ζημιά συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων 
ασφαλείας, από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους, που απασχολεί στο έργο. Ακόμη ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων και την 
παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση 
τροχαίου ή άλλου ατυχήματος ή ζημιάς στον τόπο εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος έχει 
αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τα 
μέτρα ασφαλείας κλπ. που προβλέπονται από την εγκύκλιο 21 (Α.Π. ΔΙΠΑΔ/οικ.565/28-07-03) 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με τη σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών.  
     Τέλος, τα μέτρα και οι τρόποι σήμανσης που πρέπει να εφαρμόζει κα να χρησιμοποιεί ο 
Ανάδοχος στα εκτελούμενα έργα εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, προκειμένου να 
παρέχεται στους οδηγούς των οχημάτων, έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση για τη μεταβολή 
των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την 
περιοχή των εκτελούμενων έργων και γενικά την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, περιγράφονται 
στην αριθμ. ΔΠΙΑΔ/οικ./502/01-07-2003 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ : «Έγκριση Τεχνικής 
Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών 
ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003).  
     Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση και την αποκλειστική ευθύνη να τηρεί τους 
θεσπισθέντες Κανόνες Ασφαλείας και Υγείας στα έργα και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
τόσο για την προστασία και την πρόληψη ατυχημάτων του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, που 
απασχολεί στη κατασκευή του έργου, όσο και την προστασία υγείας αυτού και την παροχή των 
πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος.  
     Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με βάση και τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας, που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.     

 
Ειδικότερα 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ  
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει με δικές του δαπάνες, όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για 

κάθε περίπτωση, για την ασφάλεια και την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς στο 
χρόνο που θα εκτελούνται τα έργα και είναι ο μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά 
αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που συμβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα, 
είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που 
απασχολούνται στο έργο.  

Με την έναρξη των εργασιών, σε κάθε θέση και καθ’ όλη των διάρκεια εκτέλεσης τους, ο 
Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και 
ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ο οποίος εγκρίθηκε με τον Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄ 57/23-3-99). 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση κάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του 
οδοστρώματος, που γίνονται απ’ αυτόν σε οδό με κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχήματος και 
τον περιορισμό στα ελάχιστα χρονικά όρια των δυσκολιών, οι οποίες προκαλούνται στην 
κυκλοφορία λόγω της εκτέλεσης των έργων. 

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί η επιβλέπουσα Υπηρεσία να διατάξει τον Ανάδοχο να 
συντάξει ειδική μελέτη σημάνσεως του εργοταξίου, η οποία αφού εγκριθεί θα εφαρμοστεί σ’ 
αυτόν, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι η δαπάνη αυτή έχει συμπεριληφθεί ανοιγμένη 
στις τιμές του τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται εφ’ όσον 
διαταχθεί, να κατασκευάσει ή ανακαινίσει προσωρινές παρακαμπτήριους της κατασκευαζόμενης 
οδού, τούτου εγκρινόμενου από την Δ/νουσα Υπηρεσία για την ομαλή και ακώλυτο διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων.     
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ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα μέτρα που χρειάζονται 

όταν εκτελούνται οι εργασίες της εργολαβίας του ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία 
γενικά πεζών και οχημάτων τόσο από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, όσο και από την 
εναπόθεση των υλικών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνουν εκσκαφές κα γενικά να 
αποκλειστεί απ’ την κυκλοφορία δρόμος ή πεζοδρόμιο ή τμήμα τους, πριν εγκριθεί απ’ την 
επίβλεψη με έγγραφο και κατασκευαστεί από τον ανάδοχο προσωρινή διάβαση για τα τροχοφόρα 
ή τους πεζούς, ανάλογα με παράκαμψη. 

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει σε κάθε θέση εργασίας, τα αναγκαία 
μέτρα για την ασφάλεια της διερχόμενης κυκλοφορίας και ότι είναι ο μόνος υπεύθυνος σε 
περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από υπαιτιότητα του 
εργατοτεχνικού προσωπικού του, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο 
έργο. 

Σημειώνεται επίσης ότι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την δαπάνη της προμήθειας της 
απαιτούμενης σήμανσης στις θέσεις εκτέλεσης των έργων χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση 
δεδομένου ότι η δαπάνη αυτή έχει συμπεριληφθεί ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της 
παρούσας μελέτης.        

           
 

ΑΡΘΡΟ 25ο  :  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΛΛΟΥΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ - ΦΘΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

     Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που 
θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, 
ώστε να τις λάβει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την μόρφωση της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, 
ή από άλλους Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που 
αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ.) ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε 
να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους 
Αναδόχους. 
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των 
εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της 
περιοχής του έργου (σχετική είναι η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85). 
Επισημαίνονται σχετικά οι εργασίες που θα μπορούν να γίνονται από τα συνεργεία του Ο.Τ.Ε. για 
την τηλεφωνοδότηση της οδού, ή και οι εργασίες που θα γίνονται από συνεργεία της ΔΕΗ ή από 
εργολάβους της ΔΕΗ της περιοχής των έργων αυτής της εργολαβίας. 
     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 τη ζημιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο  :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ 
ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ   
     Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, οι οποίες δε συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή, 
περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :  
     Η εφαρμογή της χάραξης ή η επαναχάραξη στο έδαφος των κάθε είδους έργων, ανεξάρτητα 
αν προβλέπεται στο Τιμολόγιο ότι περιλαμβάνεται η εργασία αυτή στις τιμές μονάδος 
προσφοράς. Η τυχόν αναγκαία πύκνωση υψομετρικών αφετηριών που θα τοποθετηθούν σε 
σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Η σύνταξη των τυχόν αναγκαίων μελετών, πινάκων, 
αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη 
μελέτη), οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα στον επιβλέποντα μηχανικό για τον έλεγχο 
και ενδεχόμενα την διόρθωσή τους. Η λήψη των επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον 
επιβλέποντα και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων 
που θα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Σημειώνεται εδώ, η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί 
στη σύνταξη των επιμετρητικών σχεδίων και επιμετρήσεων των εργασιών μετακίνησης και 
εγκατάστασης Ο.Κ.Ω., διότι τα στοιχεία αυτά θα σταλούν στους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφέλειας, για τον καταλογισμό σε βάρος τους των αντίστοιχων δαπανών.  
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     Η τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων του έργου και ημερολογίων εργοταξίου (γενικού και 
ειδικού) και βιβλίου καταμετρήσεων (άρθρο 33, του Π.Δ.609/85). (Η Δ/νουσα Υπηρεσία μπορεί να 
κρατήσει την επιφύλαξη της παρ. 3, του άρθρου 33, του Π.Δ.609/85).  
     Ειδικά για τις ασφαλτικές εργασίες θα πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά ημερολόγιο σε 
καθημερινή βάση, στο οποίο θα συμπληρώνεται καθημερινά κάθε στοιχείο σχετικό με την 
εκτέλεση του έργου (π.χ. επικρατούσες καιρικές συνθήκες, είδος, ποσότητα, θέση εκτέλεσης τα 
ασφαλτικής εργασίας, είδος – αριθμός χρησιμοποιηθέντων μηχανημάτων, είδος – αριθμός 
γενομένων εργαστηριακών εξετάσεων κλπ.). 
     Η σύνταξη και υποβολή τεύχους στατιστικών στοιχείων του έργου, μετά την περάτωση αυτού 
και πριν από την σύσταση, της σύμφωνα με το Νόμο, Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. 
     Κάθε είδους εργαστηριακές και άλλες δοκιμές ποιοτικού ελέγχου κατασκευής του έργου.  
     Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου κλπ. σύμφωνα με το 
άρθρο 10.  
     Ο Ανάδοχος υποχρεούται εις την σύνταξη μελετών για τα τμήματα που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία). Η αμοιβή των μελετών συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν 
πηγάζει το δικαίωμα της προσθέτου αμοιβής.    
 
 
ΑΡΘΡΟ  27ο  :  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

Όλα τα υλικά κ.λ.π. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της  καλύτερης ποιότητας της 
αγοράς χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι 
απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές 
των Υπουργείων Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα 
συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του αρμόδιου 
οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την 
εμφάνιση κ.λ.π. 

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 
αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημιώσεις για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών  
αυτών. 
     Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών 
που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 
     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 κάθε βλάβη, ζημιά ή 
απώλεια που τυχόν θα συμβεί στα υλικά  αυτά. 
     Οι πηγές  λήψης των λίθινων θραυστών υλικών για όλα τα είδη των εργασιών ορίζονται οι 
πλησιέστερες τού έργου  υφιστάμενες λατομικές εγκαταστάσεις ή άλλες  ευρισκόμενες πηγές, με 
την προϋπόθεση ότι τα παραγόμενα από  αυτές υλικά εξεταζόμενα εργαστηριακά  θα ευρίσκονται 
εντός των ορίων των οικείων Π.Τ.Π. 
     Για την εκτέλεση των εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα 
χρησιμοποιηθούν με μέριμνα, ευθύνη, και δαπάνη του αναδόχου και σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα  στις οικείες Π.Τ.Π. τα κατάλληλα και υγιή αδρανή υλικά, προερχόμενα από 
ασβεστολιθικά πετρώματα, με συντελεστή φθοράς στην τριβή και κρούση (LOS ANGELES) 
σύμφωνα με τις ανάλογες Π.Τ.Π. 
     Όλα γενικώς τα υλικά, διαλύματα και μίγματα, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους Όρους 
της μελέτης και τις εγκεκριμένες ΠΤΠ. 
     Τα παντός είδους υλικά τα μη ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της μελέτης και των Π.Τ.Π. θα 
απομακρύνονται παραχρήμα εκ της περιοχής των έργων. 
Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να διατηρεί εργοταξιακό εργαστήριο για τον έλεγχο των υλικών, 
αλλά η εξέταση των υλικών θα γίνεται στο  εργαστήριο της Ιης ΠΥΔΕ, μερίμνη, ευθύνη και με 
δαπάνες του αναδόχου και με την παρακολούθηση της Υπηρεσίας σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου,  για να πιστοποιείται ότι ταύτα είναι σύμφωνα προς  τας οικείας Π.Τ.Π. 
Σημειώνεται επίσης ότι αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου η αφαίρεση ακαταλλήλου 
υλικού, ή απαιτουμένη διαλογή, ή πολλαπλή θραύση και το πλύσιμο του υλικού [εφόσον 
απαιτείται], ώστε το υλικό να πληροί τους όρους της ΠΤΠ. 
     Η Υπηρεσία πάντως δύναται κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει πηγές υλικών, μη 
εγγυώμενες αναμφισβήτητα  τις απαιτούμενες ιδιότητες. 
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     Τα χρησιμοποιούμενα αδρανή υλικά των ΠΤΠ Ο.Ι50 και Ο.155 για την κατασκευή του έργου 
θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο επί τόπου των έργων τελείως αναμεμιγμένα, 
απαγορευμένης απολύτως της αναμίξεως αυτών επί των υπό κατασκευή οδών. 
     Επισημαίνεται ότι η ανάμιξη αδρανών υλικών επί της οδού συνιστά κακοτεχνία και 
συνεπάγεται την σύνταξη πρωτοκόλλου κακοτεχνίας και ότι ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη 
της εντέχνου κατασκευής ανεξαρτήτως των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. 
     Η παραλαβή των υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών, εφόσον δεν ορίζεται άλλως, 
θα εκτελείται δια ογκομετρήσεως επί των αυτοκινήτων των προσκομιζομένων ποσοτήτων ή εις 
σειράδια ή πρίσματα επί ή εκτός της οδού κατά την απόλυτο κρίση της υπηρεσίας δια εκάστη των 
ανωτέρω περιπτώσεων. 
     Για την κατασκευή των επιχωμάτων θα χρησιμοποιηθούν τα  κατάλληλα  δάνεια υλικά 
αμμοχαλικώδους συστάσεως  εκ των χειμάρρων  της περιοχής του  έργου μερίμνη και ευθύνη του 
αναδόχου, δείκτου πλαστικότητας μικρότερου του οκτώ [8] και δια την άνω στρώση μικρότερου 
του πέντε [5]. 
     Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει, με ευθύνη και με δαπάνες του, για την εξεύρεση των 
καταλλήλων πηγών λήψεως υλικών, είτε δια μισθώσεως, είτε δι αγοράς των καταλλήλων θέσεων, 
ή ακόμα δια προμηθείας εκ των ήδη εις την περιοχή του έργου λειτουργουσών ιδιωτικών 
επιχειρήσεων λατομείων, ουδεμιάς προς τούτο προσθέτου υποχρεώσεως του Δημοσίου. 
     Όσον αφορά  τις εργασίες σημάνσεως ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος δια άπαντα τα 
χρησιμοποιηθέντα υπ αυτού πάσης φύσεως  υλικά κ.λ.π., συμφώνως προς τας διατάξεις τού 
άρθρου Ι2 παρ. 2 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του Υ.Δ.Ε. και επί πλέον άπαντα τα είδη 
σημάνσεως και οδικής ασφαλείας θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της μελέτης και 
τας  εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται για την μέσα σε 
τακτό χρονικό διάστημα, τοποθέτηση των πληροφοριακών του έργου πινακίδων στην αρχή και το 
πέρας του εργοταξίου με αναγραφή του φορέα του έργου, της αρμόδιας για την επίβλεψη 
Υπηρεσίας, του τίτλου του έργου, του προϋπολογισμού και του αναδόχου κατασκευαστή. Η 
δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης των πινακίδων αυτών θεωρείται ανοιγμένη στις τιμές 
προσφοράς του αναδόχου. 
     Στις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής συντηρήσεως των 
απαιτηθησομένων οδών  προσπελάσεως, μεταφορών των υλικών εξ οιασδήποτε πηγής 
λαμβανομένων κ.λ.π., ουδεμιάς αναγνωριζομένης αξιώσεως του  αναδόχου για  πληρωμή ετέρας 
αποζημιώσεως είτε λόγω προσθέτων τυχόν μεταβολών λόγω οιωνδήποτε δυσμενών συνθηκών, 
είτε λόγω  οιωνδήποτε άλλων αιτίων. 
     Υποχρεούται ο ανάδοχος εις τας προσφερθεισομένες τιμές του προς κατασκευή του έργου να 
συμπεριλάβει άπασας τας εξ οιουδήποτε λόγου απαιτούμενες δαπάνες δια την επί τόπου του 
έργου προμήθεια εκ των λατομείων των αναγκαιούντων αργών υλικών, ως και τας  εξ οιουδήποτε 
λόγου απαιτούμενες  δαπάνες δια τας πάσης φύσεως μεταφορές –φορτοεκφορτώσεις μετά του 
απολυμένου χρόνου [σταλίας] κ.λ.π. οιωνδήποτε υλικών. 
     Απαγορεύεται κάθε μπάζωμα χειμάρρου, ρέματος ή παραλίας. 
     Απαγορεύεται η εγκατάστασης λατομείου αδρανών για το έργο. 
     Απαγορεύεται κάθε μορφής δημιουργία δανειοθαλάμου για τα υλικά κατασκευής όταν είναι 
δυνατόν να γίνει η προμήθεια από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από τα 
απαιτούμενα ορύγματα του έργου όταν αυτό δεν είναι δυνατόν οι δανειοθάλαμοι αλλά και οι 
χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών που τυχόν θα δημιουργηθούν να μην είναι ορατοί από 
δρόμους ή οικισμούς να μην επηρεάζουν την ροή των ποταμών και ρεμάτων και να μην 
καταστρέφουν το τοπίο. Μετά το τέλος των εργασιών να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και 
αποκατάσταση των χώρων. 
     Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και μέχρι της οριστικής 
παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16. 
     Για την ευθύνη του αναδόχου για ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική 
παραλαβή, έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών διακρίνεται : 
α) Σε ελέγχους που θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου με στόχο τον δικό του 
έλεγχο ποιοτικής απόδοσης, ρύθμισης παραγωγής, ρύθμισης σχέσεών του με προμηθευτές του 
κ.λ.π. 
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Η πυκνότητα των ελέγχων αυτών και η έκτασή των εναπόκειται στην κρίση του αναδόχου. Ο 
ανάδοχος δεν θα πληρωθεί με ιδιαίτερη αμοιβή έστω και αν η επίβλεψη κάνει χρήση των 
αποτελεσμάτων αυτών των ελέγχων για οποιοδήποτε σκοπό. 
Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία, ενώ παράλληλα 
αντίγραφο θα τηρείται στο αρχείο του εργοταξίου. 
β) Σε ελέγχους που θα γίνονται με κοινή μέριμνα της Υπηρεσίας και αναδόχου και με δαπάνη 
του αναδόχου. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι των ελέγχων του εδαφίου (α) και αποτελούν μία 
ελαχιστοποιημένη απαίτηση απόδειξης ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, οι μέθοδοι χρήσης 
των υλικών και οι κατασκευές που έγιναν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. 
Το είδος και η πυκνότητα των ελέγχων αυτών καθορίζεται από την Υπηρεσία ή κατόπιν αιτήσεως 
του αναδόχου. 
Η σημασία των ελέγχων αυτών είναι τόσο σημαντική ώστε τυχόν παράλειψή των να οδηγεί σε 
ανέκκλητες ποινικές ρήτρες όπως καθορίζεται παρακάτω. Αποδεκτά αποτελέσματα τέτοιων 
ελέγχων ή επιβολής ποινικής ρήτρας για παραληφθέντα έλεγχο δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο 
από την ευθύνη της άριστης κατασκευής όπως διευκρινίζεται παρακάτω. Για τους ελέγχους 
αυτούς ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παραγ. 20.2. 
γ) Σε ελέγχους που θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνη της Υπηρεσίας. 
Οι έλεγχοι αυτοί νοούνται ως αναφαίρετο δικαίωμα της Υπηρεσίας και αποσκοπούν στον έλεγχο 
των υλικών και κατασκευών είτε προληπτικά, είτε συμπληρωματικά προς τους ελέγχους του β' 
εδαφίου είτε ακόμη και μετά την ολοκλήρωση τμημάτων ή του συνόλου της κατασκευής προς 
διαπίστωση της απόκρισης προς τις απαιτήσεις των κανονισμών- προδιαγραφών. 
Επειδή η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατ' απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία, 
η δαπάνη των ελέγχων αυτών δεν βαρύνει τον ανάδοχο. Όμως ο ανάδοχος υποχρεούται 
απροφάσιστα να διευκολύνει την Υπηρεσία στην εκτέλεση των ελέγχων αυτών συνδράμοντας 
αυτήν όπου απαιτείται. 
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραγρ. 20.3. 
δ) Σε ελέγχους της γεωμετρίας των υλικών και κατασκευών που γίνονται με μέριμνα του 
αναδόχου ή της Υπηρεσίας και των οποίων η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι 
έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην διαπίστωση της τήρησης των προβλέψεων της μελέτης, των 
Κανονισμών-Προδιαγραφών κ.λ.π. τόσο για τα ενσωματωμένα υλικά, όσο και για τις κατασκευές. 
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραγρ. 20.2. 
ε) Σε μακροσκοπικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών με μέριμνα της Υπηρεσίας. 
Ο σκοπός του ελέγχου αυτού είναι προφανής. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία σε περίπτωση που 
θα διαπιστώσει προφανείς αποκλίσεις από κανονισμούς ή Προδιαγραφές ή προφανείς 
κακοτεχνίες έχει το δικαίωμα δια της Επίβλεψης να διατάξει την άμεση διακοπή των εργασιών και 
την εκτέλεση των στα εδάφια (β) ή (γ) ελέγχων. 
Στην περίπτωση που οι έλεγχοι αποδείξουν αδικαιολόγητη την επέμβαση της Υπηρεσίας ο 
ανάδοχος δικαιούται ισόχρονης προς την διακοπή παράτασης όλων των προθεσμιών που 
ακολουθούν χρόνο της διακοπής. 
Στην περίπτωση όμως που οι έλεγχοι δείξουν ελαττωματικά υλικά ή κατασκευές ο ανάδοχος 
υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των ελαττωματικών κατασκευών και δεν δικαιούται 
παράτασης. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
i. Ότι αναγράφεται πιο κάτω αναφέρεται στους στην επικεφαλίδα αυτής της παραγράφου, 
ποιοτικούς ελέγχους. Για όλους αυτούς τους ελέγχους η δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο επειδή 
θεωρείται ότι την έχει περιλάβει κατά ανηγμένο τρόπο στις τιμές μονάδας της προσφοράς του. 
ii. Μέριμνα για την εκτέλεση των ελέγχων. 
Η ευθύνη για την εκτέλεση των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. Η παραγγελία της 
εκτέλεσης των ελέγχων γίνεται σε κάθε περίπτωση από την Επίβλεψη ή τον Ανάδοχο. 
Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία αναγράφεται στο ημερολόγιο του έργου ή δίνεται με έγγραφο 
εντολή της διευθυνούσης Υπηρεσίας που απευθύνεται στον ανάδοχο. Εντολή διδομένη δια του 
ημερολογίου του έργου πρέπει να επιβεβαιώνεται με έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
ορίζεται ο έλεγχος, το αντικείμενο ελέγχου, ο τόπος και ο χρόνος δειγματοληψίας καθώς και το 
Εργαστήριο των δοκιμών. Τόσο στην δειγματοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιμές πρέπει 
να παρίστανται εκπρόσωποι της Υπηρεσίας και του αναδόχου. 



 23 

Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι κατά τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που γίνεται από την Υπηρεσία, 
η Υπηρεσία εκπροσωπείται από δύο ή περισσοτέρους Υπαλλήλους κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
8 του άρθρου 2 του Ν.2229/94. 
Τυχόν μη παράσταση του εκπροσώπου της Υπηρεσίας ή του αναδόχου δεν ανατρέπει το 
πρόγραμμα του ελέγχου. Εάν η εκτέλεση του ελέγχου δεν γίνει για οποιονδήποτε λόγο(πλην 
ρητής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας) ή οποιαδήποτε καθυστέρηση εκτέλεσης του ελέγχου 
καθώς και η τυχόν συνεπαγόμενη καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν συνιστά λόγο 
παράτασης προθεσμιών ούτε αποτελεί λόγο μη επιβολής των προβλεπομένων από την παρούσα 
ΕΣΥ ποινικών ρητρών. 
iii. Εργαστήριο ελέγχου. 
Θα εκτελούνται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια που θα επιλεγούν με την διαδικασία που 
αναφέρεται παρακάτω. 
Ο ανάδοχος στην αρχή του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει να προτείνει στην 
Υπηρεσία δύο (2) πιστοποιημένα εργαστήρια για κάθε ομάδα εργασιών. 
Από αυτά η Υπηρεσία και μόνον θα ορίσει ένα ή δύο εργαστήρια σε κάθε ομάδα εργασιών στα 
οποία θα εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι που καθορίζονται στις ισχύουσες ΕΤΕΠ και θα επιλύονται 
προβλήματα σχετικά με την εκτέλεση των έργων και από τα οποία η Υπηρεσία θα μπορεί να 
προσκαλεί τους αρμόδιους επιστήμονας επί τόπου του έργου κάθε φορά που θα αναφύονται 
σχετικά προβλήματα για την επίλυσή τους. 
Η Υπηρεσία είναι δυνατόν να θεωρήσει κεντρικά εργαστήρια της ημεδαπής σαν αναγνωρισμένα 
κάτω από το πνεύμα της παρούσας ΕΣΥ εφόσον κατά την απόλυτη κρίση της πληρούν (από 
πλευράς εξοπλισμού, οργάνωσης και στελέχωσης) τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
συνεργασία τους στον ποιοτικό έλεγχο του έργου. 
Επίσης ως αναγνωρισμένα κάτω από το πνεύμα της παρούσης ΕΣΥ θα θεωρηθούν και άλλα 
κεντρικά εργαστήρια της αλλοδαπής ,εφόσον λειτουργούν νόμιμα σε άλλες χώρες — μέλη της 
Ε.Ε και του ΕΟΧ και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (από πλευράς εξοπλισμού ,οργάνωσης 
και στελέχωσης) για την λειτουργία τους ως αναγνωρισμένων εργαστηρίων σύμφωνα με την 
νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους -μέλους της Ε.Ε και του ΕΟΧ στο οποίο είναι εγκατεστημένα . 
Τα παραπάνω προσόντα του «αναγνωρισμένου εργαστηρίου» της αλλοδαπής αποδεικνύονται με 
την προσκόμιση επίσημων εγγράφων του κράτους -μέλους της Ε.Ε και του ΕΟΧ ή και 
οποιονδήποτε άλλων στοιχείων θεωρήσει ως επαρκή η Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση εκτέλεσης δοκιμών και ερευνών σε εργαστήρια της αλλοδαπής ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καλύψει τη δαπάνη ταξιδιών εκπροσώπων της επίβλεψης καθώς και τη δαπάνη 
διαμονής των. 
iv. Πυκνότητα Ελέγχων 
Ο ελάχιστος αριθμός των ελέγχων που προβλέπεται να εκτελεσθούν και που θα επιβαρύνει 
οικονομικά τον ανάδοχο, ορίζεται στις ισχύουσες ΕΤΕΠ για τα διάφορα είδη εργασιών. 
v. Αρχείο Ελέγχων. 
Όλα τα στοιχεία που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους θα τηρούνται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία 
vi. Θέσεις και πρακτικά δειγματοληψίας και δοκιμών επί τόπου. 
α. Για όλους τους ελέγχους που απαιτείται δειγματοληψία η θέση λήψης του κάθε δείγματος θα 
υποδεικνύεται από την Υπηρεσία και θα παίρνονται από θέσεις που παρουσιάζουν την πιο 
δυσμενή εικόνα για την ποιοτική συμπεριφορά του έργου. 
β. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους ισχύουν κατ' αναλογία και για όλες τις επί 
τόπου δοκιμές. 
vii. Ισχύουσες προδιαγραφές 
α. Θεωρείται αυτονόητο ότι όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των 
εργασιών κάθε είδους πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο για 
να διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους όρους δημοπράτησης όσον αφορά τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες. 
Υπό την έννοια ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές νοούνται οι καθορισμένες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές καθορίσθηκαν με την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 
(ΦΕΚ 2221Β’/30-07-2012) απόφαση. 
β. Ο ποιοτικός έλεγχος του έργου ουδόλως απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη γιατί αυτός 
είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο των υλικών και των 
εργασιών. 
viii. Εργαστηριακές Δοκιμές (Ποιότητα υλικών και εργασιών) 
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α. Ο ελάχιστος αριθμός των δοκιμών που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν κατά περίπτωση, 
καθώς και οι σχετικές ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται κατ' αυτών που δεν συμμορφώνονται, 
ορίζονται στις ισχύουσες ΕΤΕΠ. 
i. Μέθοδοι Ελέγχου και προδιαγραφές Σκυροδεμάτων Ισχύουν όσα ορίζονται στις ισχύουσες 
ΕΤΕΠ. 
ii. Μέθοδοι Ελέγχου και προδιαγραφές Σιδηροπλισμού Ισχύουν όσα ορίζονται στις ισχύουσες 
ΕΤΕΠ. 
β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των έργων 
και όχι στην περίοδο των προπαρακατασκευαστικών εργασιών, κατά την οποία οι δοκιμές που 
εκτελούνται για την ρύθμιση της παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη στον ελάχιστο, όπως 
ανωτέρω, αριθμό δοκιμίων. 
γ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε 
δύο(2) ημέρες από την δειγματοληψία. 
Οι δοκιμές που γίνονται, με ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιμίων καταγράφονται σε ιδιαίτερο 
πίνακα, που συνοδεύει τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και την τελική επιμέτρηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, ύστερα από την 
παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέστηκαν και των αντιστοίχων δοκιμών κατά 
τις προσωρινές τμηματικές επιμετρήσεις, αριθμός δοκιμίων μικρότερος αυτού που καθορίζεται 
ανωτέρω, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς 500,00 € για κάθε δεκάδα δοκιμίων 
που λείπουν, παρακρατείται με βάση απόφαση του Πρ/νου Διευθυνούσης Υπηρεσίας και εκπίπτει 
από την 1η πιστοποίηση του αναδόχου που θα συνταχθεί. 
Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητη. Ο αριθμός των δοκιμών που λείπει δεν δύναται να καλυφθεί με 
περισσότερες δοκιμές στα επόμενα στάδια εργασίας. 
Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να μην προβεί σε πιστοποίηση μέρους ή συνόλου 
εργασιών για τις οποίες δεν έχουν προσκομιστεί οι απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές. 
Για την εφαρμογή των παραπάνω ισχύουν τα ακόλουθα: 
Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει στην Δ/νουσα Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει τα ιδιωτικά 
αναγνωρισμένα εργαστήρια με τα οποία ενδεχομένως προτίθεται να συνεργαστεί. Η υπεύθυνη 
δήλωση θα συνοδεύεται από τις άδειες λειτουργίας των εν λόγω εργαστηρίων, οι οποίες θα έχουν 
χορηγηθεί από το ΥΠΟΜΕΔΙ, και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου των εργαστηρίων, 
ότι αποδέχεται την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών στο υπ’ όψη έργο. 
Σε περίπτωση εκτέλεσης των εργαστηριακών δοκιμών από κρατικό εργαστήριο, τούτο θα 
δηλώνεται από τον ανάδοχο. Εξυπακούεται ότι τυχόν αδυναμία του κρατικού εργαστηρίου (π.χ. 
λόγω φόρτου εργασίας), να εκτελέσει τους απαιτούμενους ελέγχους, δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο από τις ευθύνες του και την επιβολή των ποινικών ρητρών. 
Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα, να εκτελέσει δια των οργάνων του οσουσδήποτε 
ελέγχους πέραν των παραπάνω ελαχίστων αναφερομένων και οποτεδήποτε κρίνει τούτο 
σκόπιμο. 
Στα αναγκαία παραστατικά στοιχεία κάθε πιστοποίησης υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται και 
αντίγραφο ανακεφαλαιωτικού πίνακα που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων, για 
κάθε έλεγχο και για κάθε τμήμα εκτελεσμένης εργασίας ή ποσότητας υλικού, που έγιναν κατ' 
αντιστοιχία με τις πιστοποιούμενες ποσότητες εκτελουμένων εργασιών και επί τόπου υλικών. 
Παράλειψη τέτοιου πίνακα θεωρείται ως έλλειψη ουσιώδους επιμετρητικού στοιχείου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην επίβλεψη επιβατικό όχημα με οδηγό, όποτε ζητηθεί 
από αυτήν, για την μεταφορά των υπαλλήλων της Υπηρεσίας στο έργο. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
α. Έκταση του δικαιώματος της Υπηρεσίας και υποχρεώσεις του αναδόχου. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό ελέγχων οποιουδήποτε 
είδους, σε οποιοδήποτε είδους υλικού ή τμήμα της κατασκευής. 
Ο ανάδοχος σχετικά με το παραπάνω δικαίωμα της Υπηρεσίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
1. Να μεριμνήσει και επιβαρυνθεί την δαπάνη για την εκτέλεση των ελέγχων που θα ζητήσει η 
Υπηρεσία μέσα στα όρια πυκνότητας ελέγχων που προδιαγράφονται στην παρούσα. 
2. Να συνδράμει την Υπηρεσία εφόσον του ζητηθεί στην εκτέλεση οποιωνδήποτε επιπλέον 
ελέγχων διαθέτοντας το προσωπικό του και τον εξοπλισμό του. Για την συνδρομή αυτή ο 
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ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης που θα καθορισθεί και θα καταβληθεί κατά τις προβλέψεις 
περί νέων εργασιών ή απολογιστικών εργασιών. 
3. Να διευκολύνει την εκτέλεση των ελέγχων από την Υπηρεσία. 
4. Να αποκαθιστά το έργο από τυχόν οπές δειγματοληψίας, αναδιατάξεις και άλλες διαταραχές 
που μπορεί να προκληθούν από δειγματοληψίες ή επί τόπου δοκιμές, για τις οποίες 
αποκαταστάσεις δικαιούται αποζημίωσης εφόσον πρόκειται περί ελέγχων που γίνονται πέραν της 
πυκνότητας που προδιαγράφει η παρούσα. 
5. Να παρίσταται στις δειγματοληψίες και δοκιμές στις περιπτώσεις που προειδοποιείται κατά την 
διαδικασία της. 
β. Ειδοποίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων. 
Για όλους τους ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία με μέριμνα και δαπάνη της η 
προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία. Ειδικότερα για ελέγχους στους οποίους ζητείται η συνδρομή 
του αναδόχου η προειδοποίηση θα γίνεται σε εύλογο χρόνο. Η Υπηρεσία υποχρεούται να 
κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων στον ανάδοχο, εφόσον διαπιστώσει απόκλιση από 
προδιαγραφές και κανονισμούς ή εφόσον το ζητήσει ο ανάδοχος. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
α. Είναι δυνατόν ο ανάδοχος να ζητήσει με αίτησή του για ορισμένες κατηγορίες εργασιών να 
λαμβάνεται κατά την δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα (αντιδείγμα) το οποίο θα 
συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας. Για 
την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον ανάδοχο θα διενεργείται νέα 
εργαστηριακή δοκιμή στο αντιδείγμα παρουσία του εκπροσώπου του αναδόχου το αποτέλεσμα 
της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στη δοκιμή). Κατά 
το μεσοδιάστημα μέχρι οριστικοποίησης του ελέγχου σε περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος θα 
μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του με ίδια ευθύνη, αναλαμβάνοντας τη -ρητή υποχρέωση να 
καθαιρέσει τις πλημμελείς κατασκευές-κλπ. αν ήθελαν αποδειχθεί τέτοιες, μετά την 
οριστικοποίηση των σχετικών ελέγχων. 
β. Ο ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσμενή 
αποτελέσματα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί. Η επανάληψη των 
ελέγχων γίνεται κατ' αντιπαράσταση έπειτα από προειδοποίηση κατά τις προβλέψεις της 
παρούσης. Οι δαπάνες του επανελέγχου βαρύνουν τον ανάδοχο. 
     Ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις 
Προδιαγραφές (σκληρότης, διαβάθμιση, πλαστικότητα κ.λ.π.), για τα πάσης φύσεως υλικά που 
υπεισέρχονται στις εκάστοτε εργασίες. 
     Εξυπακούεται ότι ο ανάδοχος δια της προσφοράς του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη 
της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δομικά υλικά. 
     Επί πλέον  η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα  δειγματοληψίας και ελέγχού της ποιότητας 
διαστάσεων κ.λ.π. των κάθε φύσεως ειδών , υλικών και εργασιών. Προς τούτο χρησιμοποιεί μέσα 
συσκευασίας και μεταφορικά μέσα του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να θέση απροφασίστως  
στη διάθεση της Υπηρεσίας τα ανωτέρω, καθώς και να  καταβάλει τις απαιτηθησόμενες δαπάνες 
εργαστηριακών ελέγχων. Οι παραπάνω  δαπάνες ανάγονται στα Γενικά έξοδα του εργολάβου, 
χωρίς τούτο  να απαλλάσσει τον εργολάβο της ευθύνης για τυχόν διαπιστουμένη κακοτεχνία ή 
κακή ποιότητα υλικών. Ο εργολάβος παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το 
δόκιμο των ειδών, των υλικών και των εργασιών. 
     Τα είδη ή υλικά σήμανσης και οδικής ασφάλειας κ.λ.π., καθώς και οι εργασίες  που  δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τις ανωτέρω απαιτήσεις, ουδόλως θα παραλαμβάνονται, ούτε 
υπό όρους, π.χ. περικοπή τιμής ή επιβολής προστίμου κ.λ.π., ούτε θα πιστοποιούνται, εφόσον 
κρίνονται ακατάλληλες. 
     Ο ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως με τα καθοριζόμενα από 
την υπ αριθ. Γ.1748/οίκ/ΟΟ-Ι88/18-1-1969 απόφαση Υπουργείου Δημ. Έργων «περί 
συμπληρώσεως του άρθρού 7 παρ. 6 των ΓΟΕΣΥ κ.λ.π.» που αφορά στον υποχρεωτικό αριθμό 
δοκιμαστικών Εργαστηριακών Ελέγχων κ.λ.π. κατά την εκτέλεση εκάστου είδους εργασίας. Προς 
τούτο τα δείγματα  λαμβάνονται από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας επιβλέψεως και του εργολάβου, 
σύμφωνα με την απόφαση που προέκυψε από την αναθεώρηση της παραπάνω με την υπ αριθ. 
Γεγ/14/125-Ω/17-1Ο-77 όμοια, του κ. Υπουργού Δημοσίων Έργων. 
     Εάν δεν συμμορφώνεται απολύτως ο ανάδοχος με τις προμνησθείσες  αποφάσεις οι οποίες 
και επέχουν θέση συμβατικού στοιχείου,  επιβάλλεται το από την δεύτερη απόφαση η 
προβλεπόμενη ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ αυτή. 
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ΑΡΘΡΟ 28ο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 
     Η δαπάνη της ενσωματούμενης ασφάλτου, είτε στις προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη 
μελέτη ασφαλτικές εργασίες είτε στις νέες εργασίες που θα γίνουν με εντολή της Υπηρεσίας, 
περιλαμβάνεται στις επιμέρους τιμές των ασφαλτικών εργασιών του τιμολογίου της μελέτης.  
  
 
ΑΡΘΡΟ 29ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
     Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα και σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., τα κατά περίπτωση 
άρθρα του Τιμολογίου, και τις σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές της επιβλέπουσας το έργο 
Υπηρεσίας, και αυστηρά μέσα στην εγκεκριμένη πίστωση [ποσό συμφωνητικού] και την 
προθεσμία περαίωσης του έργου . 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξεύρει και διαθέσει όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα, εργαλεία, 
μέσα και προσωπικό, για την σύμφωνα με την σχετική μελέτη του έργου και τα συμβατικά 
στοιχεία άρτια, έντεχνο και εμπρόθεσμο εκτέλεση των εργασιών, κ.λ.π. καθώς και στην ισχύουσα 
νομοθεσία και στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας ορίζεται. 
     Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα κρατείται απαραιτήτως και θα ενημερώνεται ανελλιπώς 
μερίμνη και ευθύνη του αναδόχου ημερολόγιο έργου και βιβλίο καταμετρήσεως αφανών 
εργασιών, στα οποία και κατακρατούνται με ακρίβεια τα στοιχεία καταμετρήσεως των εργασιών 
κ.λ.π. 
     Οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με διαστάσεις των έργων και ποσότητες εργασιών, που 
προκύπτουν από την υποχρεωτική για τον ανάδοχο πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων 
διαγραμμάτων και των συμβατικών στοιχείων του έργου, σύμφωνα με τις περί εκτελέσεως των 
Δημοσίων  έργων κείμενες διατάξεις, η δε τελική επιμέτρηση των εργασιών θα καλύπτεται 
πάντοτε από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. 
     Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για μεταβολές  χωρίς έγγραφο διαταγή, που θα 
συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και αν οι μεταβολές αυτές καθιστούν το έργο 
στερεότερο ή βελτιώνουν την μορφή και την αρτιότητα αυτού. 
     Ύστερα από αυτά η Υπηρεσία θα αποδέχεται μόνο και στη συνέχεια η Επιτροπή παραλαβής 
θα περιορίζεται μόνο στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών,  όπως θα 
προκύπτουν από τις σύμφωνα με τα ανωτέρω  συντασσόμενες τελικές επιμετρήσεις, χωρίς να 
αναγνωρίζεται οποιαδήποτε υπέρβαση των εγκεκριμένων εργασιών, η οποία και θα βαρύνει 
αποκλειστικά και καθ ολοκληρία τον ανάδοχο, ο οποίος θα θεωρείται ότι αυθαιρέτησε σε 
ενδεχόμενη τέτοια περίπτωση. 
     Ύστερα από τα παραπάνω σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι ο ανάδοχος ανεξάρτητα του ύψους της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, υποχρεούται να εκτελέσει το έργο όχι πέραν της 
συμβατικής  δαπάνης (ποσόν συμφωνητικού), απαγορευμένης αυστηρώς οποιασδήποτε και για 
οποιονδήποτε λόγω  υπερβάσεως, η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον 
ανάδοχο, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. 
     Προς τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος  υποχρεούται, με ευθύνη του, στην λεπτομερή και ανελλιπή 
παρακολούθηση της οικονομικής προόδου των εκτελουμένων εργασιών, ώστε η δαπάνη αυτών, 
ανεξάρτητα από τις χορηγούμενες εντολές της Υπηρεσίας για εκτέλεση έργου, να μην υπερβαίνει 
την εγκεκριμένη πίστωση.  
     Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν με υπέρβαση της εγκεκριμένης πίστωσης θεωρούνται από 
τώρα ότι δεν εκτελέσθηκαν και δεν θα πιστοποιούνται, ούτε θα πληρώνονται, αλλά θα βαρύνουν 
εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο χωρίς τούτο να δημιουργεί καμιά αξίωση ή απαίτηση αυτού  κατά της 
Υπηρεσίας. 
     Ο ανάδοχος υποχρεούται εφόσον υπάρξουν εντολές της Υπηρεσίας  για εκτέλεση εργασιών οι 
οποίες ανεβάζουν την δαπάνη του έργου πέραν της παραπάνω εγκεκριμένης, να αναφέρει προ 
της ενάρξεως  των εργασιών αυτών την αύξηση  που θα προκύψει και να ζητήσει την έγκριση της 
δαπάνης αυτής. Χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας, αυτή δεν είναι  δυνατό να 
θεμελιωθεί ή να γίνει αποδεκτή. 
     Για την εκτέλεση των εργασιών, για τις δειγματοληψίες και για τον έλεγχο των κάθε φύσης 
χρησιμοποιούμενων στο έργο ειδών και υλικών ισχύουν κατά περίπτωση οι σχετικές πρότυπες 
Τεχνικές Προδιαγραφές  και οι κανονισμοί της Υπηρεσίας. 
     Για τα έκτακτα μέτρα που επιβάλλει η φύση και η θέση του έργου και που πρέπει να λάβει ο 
ανάδοχος [ειδικές μέθοδοι εξορύξεις, επί πλέον δαπάνες λόγω μη χρήσεως εκρηκτικών υλών 
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προς αποφυγή π.χ. ζημιών όπως ορίζεται στην παρ.2-4-5 κ.λ.π της Π.Τ.Π.ΧΙ ,ειδικές δαπάνες 
κατασκευής εξυπηρέτησης του έργου, πρόσθετα ειδικά έργα προστασίας της διερχόμενης 
κυκλοφορίας], θα πληρωθεί όπως ορίζεται αλλού, δηλαδή μόνο για τις τιμές της προσφοράς του. 
Γι αυτό και πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες  στην προσφορά του, 
δεδομένου ότι οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου είναι γενικής ισχύος και αφορούν σε είδη 
εργασιών που εκτελούνται μακριά από το δρόμο, ανεξάρτητα  από τις μικρές ή μεγάλες 
δυσχέρειες και λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών. 
     Σε περίπτωση που  ο ανάδοχος του έργου προξενήσει ζημιές στις ιδιοκτησίες, τους 
υφιστάμενους δρόμους, ή διακόψει την διερχόμενη κυκλοφορία σ αυτούς, καθίσταται υπεύθυνος  
ποινικά και αστικά έναντι του Δημοσίου και τρίτων για τις συνέπειες των πράξεών του. 
     Επί πλέον πρέπει να είναι πολύ επιμελημένη η σήμανση του δρόμου και να υπάρχουν όπου 
απαιτείται ειδικοί φύλακες,  για την επιμέλεια και την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, με ευθύνη 
του αναδόχου για τυχόν αμέλειά τους.   
     Ο ανάδοχος επίσης οφείλει να λάβει τα δέοντα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της 
εργολαβίας του, σε τρόπο ώστε να μη παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από την 
εναπόθεση των υλικών και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
     Γενικά για τα τεχνικά έργα, προ της ενάρξεως της κατασκευής τους, θα συντάσσεται πλήρης 
μελέτη εφαρμογής από τον ανάδοχο, η οποία θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, χωρίς 
να δικαιούται για την μελέτη αυτή ιδιαίτερη αμοιβή ο ανάδοχος, της αμοιβής αυτής θεωρούμενης 
ότι περιέχεται ανοιγμένη στις τιμές του τιμολογίου της σύμβασης. Πέραν αυτού ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εκπονήσει μελέτη οιασδήποτε υφής, οιουδήποτε σταδίου και για οποιοδήποτε 
άλλο τμήμα του έργου, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούται αμοιβής, η οποία 
θεωρείται ότι περιέχεται ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της σύμβασης του.  
     Οι ασφαλτικές εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
μεγαλύτερες των 160 c ενώ εργασίες ασφαλτικής διαστρώσεως ή ασφαλτικής επάλειψης 
απαγορεύεται να γίνουν κατά την διάρκεια βροχοπτώσεως. 
      
 
ΑΡΘΡΟ 30ο : ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη 
επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά 
του, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε 
μη χρήση των καταλλήλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός αν 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. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 31ο  : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των 
άρθρων 170,171,172  του Ν.4412/2016 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν . 

Για την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 168 
του Ν.4412/2016.  
 
 
Άρθρο 32 ο  ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά το χρόνο εγγυήσεως σε 
άριστη κατάσταση και να επανορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε φθορά που προέρχεται από τη 
χρήση ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζημιών από ανώτερη βία για την οποία προβλέπει 
το σχετικό άρθρο 157 του Ν. 4412/2016. 
Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του 
έργου που θα κατασκευασθεί από αυτόν, μέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και εφόσον οι 
φθορές και ζημίες γενικά οφείλονται σε πλημμελή κατασκευή των έργων που έχει αναλάβει αυτός 
με την σύμβαση του. 
Σε περίπτωση που γίνουν ζημίες από ανώτερη βία κατά τον χρόνο εγγυήσεως του αναδόχου, 
αυτές θα αποκατασταθούν από τον κύριο του έργου μετά την έγκριση από την προϊσταμένη 
αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού πρωτοκόλλου διαπιστώσεως 
ζημιών που θα συνταχθεί από την επιτροπή που συγκροτείται από αυτήν (προϊσταμένη αρχή). Η 
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Υπηρεσία μπορεί να διατάξει και τον ανάδοχο του έργου να διορθώσει τις φθορές αυτές, θα 
πληρωθεί δε ιδιαιτέρως για αυτές με τιμές κατόπιν συμφωνίας. 
Ο χρόνος εγγυήσεως ορίζεται σε 15 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 171, παράγραφος 1 του Ν. 
4412/2016. 
 
 

Άρθρο 33ο  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στη διευθύνουσα υπηρεσία 
αρκετό αριθμό φωτογραφιών της αρχικής κατάστασης αλλά και των σταδίων κατασκευής του 
έργου καθώς και άλλα παραστατικά στοιχεία του έργου που εκτελείται, καθώς και να τηρεί, 
συντάσσει, εκτυπώνει και παραδίνει πλήρη στοιχεία αυτού. Οι δαπάνες για όλα τα ανωτέρω 
βαρύνουν τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στα γενικά έξοδά του. 
 
 
Άρθρο 34ο  ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να συντάξει το μητρώο του νέου έργου, σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Το μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία μαζί με την τελική 
επιμέτρηση. 
Η δαπάνη για την σύνταξη του μητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στα 
γενικά του έξοδα. 
 
 
Άρθρο 35ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Σ.Α.Υ. ΚΑΙ Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας 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 Φ.Α.Υ. 
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. 
εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του έργου στον κύριο 
του έργου ενημερωμένος, ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό 
κατασκευάστηκε. 
Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον ανάδοχο μαζί 
με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το Δημόσιο. 
 
Περιεχόμενα Σ.Α.Υ. 
• 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 Σ.Α.Υ. 
• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
• Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
• Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
• Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 
• Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 
• Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
• Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 
τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων ή επιχωμάτων κλπ. και διατάξεις για 
πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 
• Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 
• Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης 
επικινδυνότητας π.χ.: Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου, Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου, Υ = Υψηλή 
εκτίμηση κινδύνου. 
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• Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
• Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 
• Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για 
την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους. 
 
Περιεχόμενα Φ.Α.Υ. 
Α. Γενικά: 
• Είδος έργου και χρήση αυτού, 
• Ακριβή διεύθυνση του έργου, 
• Αριθμό αδείας, 
• Στοιχεία του κυρίου του έργου, 
• Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
Β. Στοιχεία από το μητρώο του έργου: 
• Τεχνική περιγραφή του έργου, 
• Παραδοχές μελέτης, 
• Τα σχέδια “ως κατεσκευάσθη”. 
Γ. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
του έργου, π.χ. 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. 
Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου 
Το ανωτέρω περιλαμβάνει : 
• Τον κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα φορούν 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 εκτάκτων γεγονότων. 
• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. 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. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση του έργου 
ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και 
φυλάσσεται με ευθύνη του κύριου του έργου. 
Η δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., όπως 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. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 36ο  : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
      Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
σκυροδέματος (ΦΕΚ 266/Β/9-5-85), με το παράρτημα που τον συνοδεύει και τις παραμένουσες 
σε ισχύ διατάξεις του Β.Δ. της 18-2-54 «περί κανονισμών δια την μελέτη και εκτέλεση 
οικοδομικών έργων εξ οπλισμένου σκυροδέματος (ΦΕΚ 160/54), όπως αυτά έχουν νομίμως 
τροποποιηθεί. 
     Η ανάμιξη των υλικών τού σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό αναμικτήρα, 
απόδοσης πολλαπλασίου ακέραιου σάκους τσιμέντου.  
     Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Όμοια 
τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζημιώσεις «Α»,»Β»,»Γ»,και «Δ», της παρ. 13.7.7. του 
Κανονισμού Τεχνολογίας σκυροδέματος. 
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     Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων κατασκευής θα γίνεται με 
χρήση δονητών, η οποία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών 
και στα κατ αποκοπή τιμήματα του έργου. 
     Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη δοκιμίων κατά την 
διάστρωση του, σύμφωνα με τον κανονισμό Τεχνολογίας σκυροδέματος (αρ. ΕΔ2α/Ο.1/2Ι 
Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 266Β). Η λήψη και οι δοκιμές  των δοκιμίων θα πραγματοποιούνται 
με δαπάνες του αναδόχου, με την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης και με μέριμνα του 
αναδόχου θα γίνεται έγκαιρη μεταφορά τους στο εργαστήριο. Λήψη πυρήνων (καρότων) 
κατασκευών από σκυρόδεμα και δοκιμή της αντοχής τους θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου 
κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 37ο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
(Ο.Κ.Ω) 
     Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να μετατεθούν από τους κυρίους τους. 
     Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία ανάμιξη, υποχρεούται όμως να παρέχει 
κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, για 
λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 38ο  : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,  ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
     Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου ή του 
όλου έργου μετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από όλους του 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 του χώρους του 
κτιρίου και του εργοταξίου, για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών και γενικά να μεριμνήσει 
ότι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία. 
     Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω 
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, εκτός αυτού, δεν θα εκδίδεται 
βεβαίωση εμπρόθεσμης  εκτέλεσης του έργου ή τμήματος που αφορούν .  
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και να αποκομίσει κάθε προστατευτική 
κατασκευή που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) ή για 
αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. έχει δε εκλείψει κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας ο λόγος κατασκευής της. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 39ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με την σύμβαση και τα τεύχη και 
τα σχέδια που την συνοδεύουν και όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 
4412/2016 και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις εγκυκλίους 57/1995, 18/1996 και 34/1996 του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορούν στις απρόβλεπτες δαπάνες και τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν για 
εφαρμογή των διατάξεων που κωδικοποίησε σε ενιαίο κείμενο ο Ν. 3669/2008 (Ε35/1994, 
Ε43/1995, Ε8/1995, Ε36/1994, Ε38/1996, Ε24/1997, Ε20204/2005, Ε36/2005, Ε20/2006, 
Ε30/2007). 
Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται από το συμβατικό τιμολόγιο, θα 
συντάσσονται νέες τιμές μονάδας με βάση τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια εργασιών για τις 
κατηγορίες έργων οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών και πρασίνου σε εφαρμογή 
του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 44123/2016, όπως ισχύουν σήμερα. 
Για τα είδη των εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω ενιαία τιμολόγια, θα 
λαμβάνεται υπόψη κάθε άλλη εγκεκριμένη από το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ανάλυση που περιέχει αυτά τα 
αντίστοιχα είδη των εργασιών π.χ. ΑΤΟΕ κλπ., όπως αυτές ισχύουν μετά την έκδοση της 
Δ1α/0/11/60/9.9.1992 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 562 Β’/14.9.1992). 
Ως βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων θα ληφθούν αυτές του 
Πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 
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5 της απόφασης ΕΔ2α/01/35/φ.2.5/26.4.1982 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 για το χρόνο δημοπράτησης του 
έργου. 
     Κατά την σύνταξη των αναγκαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων με υπερσυμβατικές εργασίες 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 40ο  : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό και το τεχνικό 
προσωπικό και τα απαραίτητα μέσα και όργανα, για την εφαρμογή και τη χάραξη του εδάφους 
των σχεδίων της συμβάσεως, του καθορισμού των υψομετρικών σταθμών και γενικά κάθε 
τοπογραφικής φύσεως εργασία, που θεωρείται απαραίτητη για την κατασκευή επιστημονικά 
άρτιου έργου. 
Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε αποτυπώσεων υπάρχουσας κατάστασης ή /και κατασκευών, ο 
Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει γραπτά την Υπηρεσία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε εργάσιμες ημέρες 
πριν την εκτέλεση μετρήσεων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης όλων των 
ενδιαφερομένων μερών ώστε να παρίστανται στις αποτυπώσεις. 

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει, την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους (π.χ. αναπασσάλωση άξονα 
στα τμήματα που έχει γίνει πασσάλωση, πασσάλωση στα τμήματα που ο άξονας έχει 
προσδιορισθεί αναλυτικά χωρίς πασσάλωση επί του εδάφους, έλεγχος υπαρχουσών 
υψομετρικών αφετηριών ή/και εγκατάσταση νέων, εφόσον τούτο απαιτείται, λήψη διατομών κλπ.) 
σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου. 
Τα στοιχεία αποτύπωσης, όπως νομοθετικά προβλέπεται, θα παραδίδονται και σε δισκέτα Η/Υ σε 
ψηφιακή μορφή. 
Οι τυχόν πρόσθετες υψομετρικές αφετηρίες (REPERS) για την πύκνωση του υπάρχοντος 
υψομετρικού δικτύου θα τοποθετηθούν σε σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Επίσης ο έλεγχος 
του υψομετρικού συσχετισμού των REPERS της μελέτης θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις 
ακρίβειας των κειμένων διατάξεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 41ο  :  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύμφωνα και με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. 
Επειδή υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των 
εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να 
υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τομές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή 
ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση αρχαιολογικών τομών εδάφους αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν με 
προειδοποίηση προς την επίβλεψη τουλάχιστον 4 εργασίμων ημερών. 
Αν κατά τις ερευνητικές τομές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων - 
οποιασδήποτε ηλικίας - τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της αρμόδιας Εφορίας 
Αρχαιοτήτων, επισημαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση και με τη 
συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται με αποζημίωση να παρέχει 
συνεργεία και μέσα και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται 
πρόσθετης αποζημίωσης για σταλίες μηχανημάτων και συνεργείων και άλλες συνέπειες από την 
καθυστέρηση του έργου λόγω της βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών. 
Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρημάτων ανεξάρτητα είδους των ανήκει στο Ελληνικό 
Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νομοθεσία. 
 
 
Άρθρο 42ο  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισμό ή που δεν προβλέφθηκαν ή δεν 
προβλέπονται από αυτόν, αλλά δεν μπορούν να επιμετρηθούν θα αποτιμώνται με απολογιστικό 
σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 43ο  : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
     Σημειώνεται ότι στην προκειμένη εργολαβία ουδεμία προκαταβολή χορηγείται στον ανάδοχο 
για οποιονδήποτε λόγο ή ανάγκη του έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 44ο  : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
     Όσον αφορά την αναθεώρηση τιμών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του 
Ν.4412/16.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 45ο : ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να προβεί, με βάση τις μελέτες, 
τις προδιαγραφές και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, στην εφαρμογή των μελετών πάνω 
στο έδαφος, στην αναπασσάλωση και χωροστάθμηση των αξόνων του έργου, στον έλεγχο των 
μελετών εφαρμογής σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες του έργου στη λήψη των 
απαιτουμένων συμπληρωματικών στοιχείων για συμπλήρωση και προσαρμογή των 
εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης εφαρμογής, στις πιθανές συμπληρώσεις ή 
μικροτροποποιήσεις αυτής καθώς και στην σήμανση της ζώνης κατάληψης του έργου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης να εκπονήσει, ύστερα από έγγραφη εντολή της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις αναγκαίες που θα απαιτηθούν από ενδεχόμενες συμπληρώσεις και 
προσαρμογές των στοιχείων της μελέτης εφαρμογής σύμφωνα και με την Ε.Σ.Υ.  

Οι μελέτες θα υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα μαζί με τα διαφανή σχέδια, θα 
συντάσσονται δε σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις σχετικές εγκυκλίους.  
 
ΜΕΛΕΤΕΣ 
     Εφ’ όσον με την υπογραφή της σύμβασης εκτελέσεως του έργου δεν κοινοποιηθεί στον 
ανάδοχο τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται, εάν παρίσταται ανάγκη και διαταχθεί από την 
Υπηρεσία, να συντάξει και υποβάλλει Τεχνική μελέτη, συντεταγμένη και υπογεγραμμένη από 
μηχανικό που έχει το νόμιμο δικαίωμα προς τούτο και μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Για τις 
μελέτες αυτές δε θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, δεδομένου ότι στις τιμές τιμολογίου έχει 
περιληφθεί με ανηγμένη τιμή η δαπάνη αποζημίωσης για όποια τυχόν μελέτη απαιτηθεί. 
     Συγκεκριμένα, υποχρεούται πριν την εκτέλεση των έργων να υποβάλλει όλες τις απαιτούμενες 
μελέτες και προμετρητικά στοιχεία για όλες τις εργασίες που θα εκτελέσει, ήτοι τις χωματουργικές, 
τα τεχνικά, σήμανση κλπ. 
      
 
ΑΡΘΡΟ 46ο  : ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
     Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο 
έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή  η χρήση είναι δυνατή. 
     Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 
εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το 
έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει 
τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση. Η παραπάνω 
χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 47ο : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
     Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως τετελεσμένες εργασίες και 
περιλαμβάνουν: 
     Α)Τις δαπάνες φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς απάντων των απαιτουμένων για την 
εκτέλεση των εργασιών πάσης φύσεως υλικά τύπων ή θέση προμηθείας ή παραγωγής μέχρι 
ενσωματώσεως αυτών στο έργο, εκτός αν ρητώς ορίζεται στο οικείο εκάστοτε άρθρο του 
τιμολογίου. 
     Β) Τις δαπάνες της  δια χειρών εργατοτεχνιτών γενικώς εκτελέσεως εργασιών τιμών ή μέρους 
αυτών, στις  περιπτώσεις που είναι αδύνατο  ή δεν ενδείκνυται δια μηχανημάτων ή κρίνεται 
απαραίτητος για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας. 
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     Γ) Τις δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την πλήρη λήψη στοιχείων κλπ. Διάταξη και 
εκτύπωση σε 3 τουλάχιστον αντίτυπα των επιμετρητικών στοιχείων. 
     Επίσης στα γενικά έξοδα του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες βαρύνουσες 
αποκλειστικά αυτόν όπως: 
    (1).-Συμφωνητικού. 
    (2).-Αποζημιώσεως ιδιοκτητών εκμισθωτών ή μισθωτών. 
         Α) Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωματισμών, αποθέσεως τυχόν προϊόντων 
εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικώς. 
         Β)  Των θέσεων εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εργοταξίων γενικώς και των 
προσπελάσεων προς αυτά. 
     Η Υπηρεσία ουδεμία αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή 
αποζημιώσεων για τα παραπάνω αναφερόμενα. 
    (3).-Οι δαπάνες οι αναφερόμενες στους γενικούς όρους του τιμολογίου ως και στο Π.Δ.609/85 
περί εκτελέσεως του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
    (4).-Οι δαπάνες που θα προκύψουν από οποιαδήποτε ζημιά υποστεί όχημα ή οδηγός που 
κινείται σε οδό που εκτελείται το έργο από πτώση σε λακκούβα, σκάμμα, κλπ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 48ο  :  ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ κλπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ, 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Στην προκειμένη εργολαβία ισχύει για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 
ποσοστό δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, υπολογιζόμενο σύμφωνα με 
τις συμβατικές τιμές, όπως αυτές διαμορφώνονται στην προσφορά και τις τυχόν νέες τιμές 
μονάδος.  
 
 
Άρθρο 49ο :  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση του 
κτιρίου με τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Α.Θ. κλπ.). 
Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων, βαρύνει τον εργοδότη που τις καταβάλει είτε 
απ' ευθείας στους Ο.Κ.Ω. είτε στον ανάδοχο στην περίπτωση που ο τελευταίος τις έχει ήδη 
προκαταβάλλει, φυσικά με την προσκόμιση πάντοτε των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων κλπ. 
νομίμων εγγράφων. 
 
 

Άρθρο 50ο  :  ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των 
κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους 
εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά 
περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα 
όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και 
για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης. 
Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες 
διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. 
Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας διοικητικής 
αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής τους. Κατ' 
εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή όχι. 
2. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας 
ή κατάχρηση εξουσίας. 
Ο ΚτΕ αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και 
μόνο με τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση 
εφαρμοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 
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Άρθρο 51ο :  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που 
αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών: 
1) πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, ανταρτική δράση, επανάσταση, 
τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος 
πόλεμος,  
2) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και 
το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, 
3) ανεύρεση κρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή 
μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του 
Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, 
4) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και: 
i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και 
ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, και 
iii. που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή 
τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 
Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 
Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί στην 
εκτέλεση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το 
άλλο μέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα 
καθορίσει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να 
εκπληρώσει. 
Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα 
που το καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος 
ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψη του ανωτέρα βία. 
Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω 
προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. 
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει 
για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την καταβολή 
οφειλομένων προς το άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση. 
 
Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 
Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την 
ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, 
κατά την 
εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 
Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, 
υποχρεούται να 
ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 
 
Συνέπειες ανωτέρας βίας 
Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση 
κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο «Ειδοποίηση για ανωτέρα βία» της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις 
του Άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 
 
Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 
Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, 
στα πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης αντιμετώπισης εξ αιτίας 
ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από 
εκείνους που ορίζονται στον ορισμό της ανωτέρας βίας, η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης 
αντιμετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του ΚτΕ κατά 
τα οριζόμενα στην παρούσα. 
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 Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση 
Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεμποδίζεται επί μια συνεχή χρονική 
περίοδο 
που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν 
γνωστοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο «Ειδοποίηση για ανωτέρα βία» της παρούσας, ο 
Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύμβασης σύμφωνα με την νομοθεσία 
 
 
Άρθρο 52ο :  ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 174 του Ν. 4412/2016 
 
 
Άρθρο 53ο :  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 175 του Ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 54ο :  ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. 
 
 

 

 
   ΩΡΩΠΟΣ   07 / 04 / 2017 
          Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 
    ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    ΩΡΩΠΟΣ   07 / 04 / 2017 
               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 
 
 
 
            ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 
          ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 


