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Άρθρο 1ο: Γενικά 
 
 

1.1  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε 
βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της µελέτης  και µε τους όρους των λοιπών Τευχών 
∆ηµοπράτησης και τυχόν µελετών που µπορεί να συνταχθούν από τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος που θα 
αναδειχθεί, θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες, για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018». 
 
1.2  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, που 
τίθενται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για τα θέµατα που δεν 
αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν απολύτως οι όροι και της ∆ιακήρυξης. 
 
1.3  Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος µελέτης το οποίο είναι 
στη διάθεσή τους, και συνεπώς ουδεµία ουσιώδης παρέκκλιση από την µελέτη πρόκειται να επέλθει στο 
στάδιο κατασκευής του έργου. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα 
καθορίσει µε πίνακα τις ειδικές εργασίες ανά χώρο, που πρέπει να εκτελεσθούν καθώς και τις προτεραιότητες 
ώστε ο ανάδοχος να υποβάλλει εµπρόθεσµα το απαιτούµενο χρονοδιάγραµµα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεµβαίνει σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο κριθεί 
απαραίτητο από την Υπηρεσία για λόγους ασφαλείας, υγιεινής και λειτουργικότητας και απρόβλεπτων 
καταστροφών από θεοµηνίες ή βανδαλισµούς που µπορεί να προκύψουν µετά την έγκριση της µελέτης.  Οι 
τµηµατικές προθεσµίες γενικά θα είναι ενδεικτικές και θα αποτελούν σταθµούς ενδιάµεσου ελέγχου της 
προόδου του έργου.  Όπου απαιτείται θα ορίζονται  αποκλειστικές προθεσµίες για εκτέλεση εργασιών που 
σχετίζονται  µε την  προστασία π.χ. από τις καιρικές συνθήκες ή µε την έγκαιρη αποπεράτωση  αυτοτελών 
χώρων απαραίτητων για την οµαλή λειτουργία π.χ. ορισµένων σχολείων..  
  
1.4  Τα είδη των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισµό της µελέτης που ανέρχεται στο ποσό 
των 799.800,00 ευρώ, µε την δαπάνη τους, µε τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.  
Το σύνολο των εργασιών αποτελεί τρεις οµάδες : Χωµατουργικά-Καθαιρέσεις, Τεχνικά Έργα Οδοποιίας-
Πρασίνου και Σκυροδέµατα-Κατασκευές. 
Οι προβλεπόµενες εργασίες στοχεύουν στην ασφαλή κυκλοφορία  των πεζών καθώς και στην αισθητική 
αναβάθµιση του κοινόχρηστου χώρου.  

 

 

Άρθρο 2ο: Ορισµοί – Επεξηγήσεις 
 

2.1  Παρατίθενται και οι ακόλουθοι ορισµοί: 
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«Έργο» Το σύνολο των οικοδοµικών εργασιών καθώς και εργασιών οδοποιίας και 
πρασίνου, όπως φαίνονται στις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές      
και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, για την ολοκλήρωση και παράδοση του 
έργου. 

«Εργοτάξιο, Τόπος 
των Εργασιών» 

Ανακαινίσεις-επισκευές πλακοστρώσεων πεζοδροµίων σε διάφορες    
θέσεις καθώς και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και 
πλατειών.  Επίσης θα γίνουν διαµορφώσεις-διαστρώσεις πεζοδρόµων. 

«Αντίκλητος ή  
Νόµιµος Εκπρόσω- 
πος του Αναδόχου» 

Το φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε  
συναλλαγή του µε τον Εργοδότη σχετικά µε το Έργο. Ο Ανάδοχος  
µπορεί οποτεδήποτε να αντικαθιστά τον Εκπρόσωπό του. Η  
αντικατάσταση ισχύει, έναντι του Εργοδότη, από την έγγραφη  
γνωστοποίησή της σ’ αυτόν(άρθρο 140 του Ν.4412/16) . 

«Μηχανικός (ή επί  
τόπου του  
έργου εκπρόσωπος
του Αναδόχου» 

Ο  Μηχανικός, προϊστάµενος του εργοταξίου. 
 

«Συντονιστής για  
θέµατα ασφάλειας και
υγείας κατά την  
εκτέλεση του έργου» 

Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου 
του έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 
του άρθρου 6 του Π.∆. 305/96 (τεχνικός ασφαλείας). 

«Ηµέρες» Οπουδήποτε χρησιµοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος “ηµέρες”,  
νοούνται πάντοτε οι ηµερολογιακές ηµέρες. 

«Χρονοδιάγραµµα» Το Χρονοδιάγραµµα στο οποίο αναγράφονται οι τµηµατικές και η  
τελική προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου σε ηµερολογιακές ηµέρες. 
Το αρχικό Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής, που υποβάλλεται από τον  
Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης, εξειδικεύεται µέσα σε 15  
ηµέρες, συµπληρώνεται και οριστικοποιείται ως προς τα ενδιάµεσα  
στάδια και µετά την έγκρισή του από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία,  
αποτελεί στοιχείο του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ)-άρθρο 
158  του Ν.4412/16, όπου απαιτείται λόγω προϋπολογισµού (για  
έργα προϋπολογισµού, χωρίς ΦΠΑ, µικρότερου των 1.500.000€ 
δεν απαιτείται). 

«Κανονισµοί,  
Πρότυπα, Κώδικες, 
Προδιαγραφές» 

Οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισµούς, Πρότυπα, Κώδικες ή  
Προδιαγραφές αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και δηµοσίευση  
που ισχύει την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.  

 
 

Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις 
 
3.1  Η δηµοπράτηση και εκτέλεση των έργων του Ο.Τ.Α. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 
1) Του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
2) Του Ν. 4555/18 «Μεταρρύθµιση θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραµµα 
Κλεισθένης Ι)» 
3) Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων  
έργων» (Κ∆Ε), κατά το µέρος που ισχύει,    

4) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και           
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
5) Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
6) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 
και άλλες διατάξεις. 
7) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
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και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4412/16. 
8)Του Ν.4278/2014(ΦΕΚ Α’ 157) και ειδικότερα το άρθρο 59  «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
9)Του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων κα 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α΄161) και λοιπές 
ρυθµίσεις (ΦΕΚ Α΄74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
10) (Μέχρι τις 31/12/2016) του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) « ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν 
µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007, 
11) Του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν,4412/16. 
12) Του Ν. 3852/2006 « Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν,4412/16. 
13) Του Π∆. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν για έργα ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν,4412/16. 
14) Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»  
 
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην 
κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

3.2  Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται αµοιβαία ότι 
ισχύουν είναι: 
1) Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
2) Οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί (π.χ. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός, Κτιριοδοµικός 
Κανονισµός, Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα κ.λπ.) 
3) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και το παράρτηµά του που εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆ 
2α/01/ΦΝ 310/8-3-85 Υ.∆.Ε 
4) Ο Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα που εγκρίθηκε αρχικά µε την 
∆11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 Β’/91) και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε την 
∆17α/116/4/ΦΝ/429/18-10-00 (ΦΕΚ 1329 Β’/6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ο Αντισεισµικός 
Κανονισµός που εγκρίθηκε µε την ∆17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ  Β 2184/20-12-99) απόφαση του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.` 
5) Το Π.∆. 778/80 περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών. 
6) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 
7) Το Π.∆. 1073/81 περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών κ.λπ. 
8) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 
9) Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 
10) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 
11) Οι Συµβατικοί όροι των εγκεκριµένων µε Υπουργικές Αποφάσεις Αναλυτικών Τιµολογίων Οικοδοµικών 
εργασιών, που εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. ∆17α/09/136/ΦΝ.437/04 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, και 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών, που εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. ∆17α/01/93/ΦΝ.437/04 απόφαση του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε σε ότι αφορά την περιγραφή των εργασιών και τον τρόπο επιµέτρησής τους, όταν αυτά δεν 
καθορίζονται στα άρθρα του Τιµολογίου Μελέτης και στα στοιχεία της µελέτης (σχέδια, τεχνικές 
περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). Την ∆17α/04/114/ΦΝ.437/3-8-07 (ΦΕΚ 1584Β΄) απόφαση του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η αναπροσαρµογή και τροποποίηση των ενιαίων τιµολογίων Έργων 
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου (εγκύκλιος 25/2007). Σε περίπτωση 
ασυµφωνίας των συµβατικών όρων µε τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, υπερισχύουν τα τελευταία. 
12) Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε ότι αφορά τα 
ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν τιµές συµπληρωµατικών 
εργασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που γίνονται 
απολογιστικά. 
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Άρθρο 4ο: Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας 
 

4.1  Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισµού 
Προσφοράς του αναδόχου προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται στον 
προϋπολογισµό  της µελέτης, µειωµένο κατά το ποσοστό της µέσης έκπτωσης. 
 
 

Άρθρο 5ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 
 

Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τιµήµατα και οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της 
µελέτης, µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά 
ποσοστών ή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και αυξηµένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και 
για όφελος του αναδόχου, καθώς επίσης και η δαπάνη για την προµήθεια και εγκατάσταση του κινητού 
εξοπλισµού του έργου ή και οι απολογιστικές εργασίες  σύµφωνα µε το τιµολόγιο της µελέτης. 
 
Για τον καθορισµό των τιµών των εργασιών της µελέτης ελήφθησαν υπ’ όψη οι ειδικές τοπικές συνθήκες του 
έργου και οι ιδιαίτεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος κάθε εργασίας. 
 
Για την πληρωµή των εργασιών που περιγράφονται από σύνθετες τιµές, θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά 
απευθείας η σύνθετη τιµή του τιµολογίου µελέτης, αποκλειόµενης της αποδοχής αιτήµατος του αναδόχου για 
την αναλυτική επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών λόγο τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων. 
  
Στις τιµές των άρθρων του τιµολογίου περιλαµβάνονται όλες οι µετακινήσεις (χωρίς την χρήση µηχανικών 
µέσων) και οι προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε ασφαλείς και 
κατάλληλα προστατευµένες θέσεις, προκειµένου να φορτωθούν στα µεταφορικά µέσα και να 
αποµακρυνθούν. Επίσης, όπου απαιτείται, θα γίνεται χρήση κάδων µε ενισχυµένο µουσαµά επικάλυψης και 
σωληνώσεων (χοάνες) για την συγκέντρωση και αποκοµιδή των προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων 
και λοιπών αχρήστων εργοταξιακών υλικών. 
Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση µηχανικών µέσων) και οι 
µεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται 
από τις αρχές, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή της εργασίας.  
Θα γίνεται καθαρισµός όλων των χώρων µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκοµιδή των 
ανωτέρω προϊόντων. 
Ακόµα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν απαιτούµενες για την εκτέλεση των εργασιών µετακινήσεις (χωρίς την 
χρήση µηχανικών µέσων) και προσωρινές εναποθέσεις του υπάρχοντος αστικού εξοπλισµού των 
κοινόχρηστων χώρων (κάδοι απορριµµάτων, παγκάκια κλπ.), µετά της απαιτούµενης κάλυψης προστασίας 
κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
Τα υλικά αποξηλώσεων που θα κριθούν - από την Υπηρεσία- επαναχρησιµοποιήσιµα θα µεταφέρονται µε 
ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του, σε χώρο που θα υποδείξει ο 
εργοδότης (∆ήµος Ζωγράφου), στην πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν. 
Τυχόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω θα γίνονται µόνον µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή.  
 
 

Άρθρο 6ο: Στοιχεία της σύµβασης 
 

6.1 Τα στοιχεία της σύµβασης αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 
6.2 Ισχύουν το βελτιωµένο ενιαίο τιµολόγιο οικοδοµικών εργασιών, οδοποιίας και πρασίνου καθώς  και τα 
αντίστοιχα περιγραφικά τιµολόγια, ο πίνακας άρθρων και τιµών για την περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλων 
κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών. 
6.3  Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία 
των προηγούµενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στο ∆ήµο 
Ζωγράφου και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να  συµµορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται 
να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, από αυτήν την αιτία. 
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Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου- ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της  

σύµβασης 
 

 
7.1  Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος: 
7.1.1  Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του εδάφους του γηπέδου του 
έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών πρόσβασης και εκτέλεσης των 
εργασιών του. 
7.1.2  Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή τα δεδοµένα της εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής των τευχών 
µελέτης και δηµοπράτησης του έργου, των απαιτήσεων απρόσκοπτης λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων 
και των αυξηµένων αναγκών για λήψη µέτρων ασφαλείας λόγω της παρουσίας πεζών και οχηµάτων, στους 
προς επισκευή χώρους και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών του. 
7.1.3  Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές 
συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για πλήρη 
συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή 
λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση µε τη µελέτη των συνθηκών κατασκευής του 
έργου γενικά.  
7.1.4  Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση 
εργασιών από αυτούς δε συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 
7.1.5 Οι επεµβάσεις για την εκτέλεση των επειγουσών εργασιών θα προγραµµατίζονται µε βάση εντολή 
εκτέλεσης της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον 
επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε ηµέρες αργίας.   
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει, τουλάχιστον, δύο πλήρη συνεργεία επεµβάσεων, τα 
οποία να δουλεύουν συγχρόνως. 
Θα απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου ή σε ηµέρες αργιών, χωρίς 
επιπρόσθετη αµοιβή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει µε µέριµνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες 
άδειες.    
∆εν πρέπει να παραµένουν ηµιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στους χώρους, όπου εκτελούνται εργασίες. 
Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραµείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση και διατάξεις 
προστασίας για αποφυγή ατυχηµάτων. 
Όταν εκτελούνται εργασίες, θα πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούµενα από την 
νοµοθεσία µέτρα ασφαλείας, για να µην δηµιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήµατα. Οι εργασίες θα 
εκτελούνται πάντα µε εντολή του επιβλέποντα. 
Η βαφή των δοµικών στοιχείων θα είναι της ίδιας ποιότητας και απόχρωσης µε την υπάρχουσα. 
Τα µάρµαρα, που τυχόν θα µετακινηθούν, θα αποκαθίστανται πλήρως και θα είναι της αυτής ποιότητας και 
µορφής µε την υπάρχουσα κατάσταση. Όπου απαιτηθεί τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα καθώς και ο 
υπόλοιπος αστικός εξοπλισµός, θα αποξηλώνονται µετά προσοχής και θα επανατοποθετούνται µε 
οποιοδήποτε ενδεδειγµένο τρόπο στην ίδια θέση. 
7.1.6  Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλουν 
µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
δυνάµει του άρθρου 132,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία της σύναψης σύµβασης,  
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου 
της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  
 

Άρθρο 8ο: ΄Εναρξη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 

8.1  Ο Ανάδοχος οφείλει να µην καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών κατασκευής πέραν των τριάντα (30) 
ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 145, § 1, Ν. 4412/16. 
8.2  Σύµφωνα µε το άρθρο 145 § 2,  Ν. 4412/16, η µη τήρηση των προθεσµιών υποβολής του 
χρονοδιαγράµµατος και έναρξης των εργασιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των 
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διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου. Σύµφωνα 
µε το άρθρο 160 § 5, Ν. 4412/16, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις εκ της συµβάσεως 
υποχρεώσεις του για την εµπρόθεσµη εκτέλεση  των  έργων ή τµηµάτων του, παρά την κοινοποίηση της 
ειδικής πρόσκλησης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όταν υφίσταται λόγος έκπτωσης. 
 8.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 72, § 1β, Ν. 4412/16 και προβλέπεται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου, η 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση ορίζεται ίση µε 5% της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  
8.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόµενες εντολές πληρωµής. 
Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών, που έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε 
την πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών, που ενδεχοµένως  περιληφθούν στην 
πιστοποίηση προσωρινά µέχρι να ενσωµατωθούν στις εργασίες (άρθρο 152 παρ. 12 του Ν. 4412/16).  Οι 
κρατήσεις µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά µε ισόποση εγγυητική 
επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών 
που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη ∆/σα 
Υπηρεσία, ύστερα από την αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από τον ειδικό απολογισµό των εργασιών 
των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις. Γενικά για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης για την συµπλήρωσή 
της µε τις κρατήσεις που γίνονται στις πληρωµές του αναδόχου, τις µειώσεις της, την επιστροφή της καθώς 
και για τον τρόπο µε τον οποίο παρέχεται αυτή, έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 
8.5   Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ και οι ειδικές ρυθµίσεις του άρθρου 
140 του Ν. 4412/16, πού αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των κοινοπρακτούντων 
απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισµό εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, ως 
και στον τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή 
θάνατος ενός η περισσοτέρων µελών της κοινοπραξίας κλπ. 
8.6  Σύµφωνα µε το άρθρο 72  του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17 της διακήρυξης η εγγύηση µπορεί να 
παρασχεθεί µε εγγυητικές επιστολές του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
(Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Μ.Ε∆.Ε.) ή Τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ξενόγλωσσες εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους. Η εγγύηση µπορεί επίσης να παρασχεθεί µε Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, µε παρακατάθεση σ' αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων. Οι σχετικές εγγυητικές 
επιστολές πρέπει απαραιτήτως να απευθύνονται στον Εργοδότη, όπως καθορίζεται στη ∆ιακήρυξη, να έχουν 
τα πλήρη στοιχεία του Αναδόχου, τον τίτλο του έργου και το ποσόν της εγγύησης, και να περιλαµβάνουν τον 
όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα διαιρέσεως και διηζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την 
υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσόν της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ όλων, 
από κοινού, των κοινοπρακτούντων µελών. 
 

Άρθρο 9ο: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 

9.1  Ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία ∆Ω∆ΕΚΑ (12) 
ΜΗΝΩΝ από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (ενιαία προθεσµία). 
 

Άρθρο 10ο: Υπέρβαση προθεσµιών – Ποινικές ρήτρες 
 

10.1  Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσµιών του έργου εφαρµογή έχει το άρθρο 148 του 
Ν.4412/16.  
10.2 Στη σύµβαση αναφέρονται οι ποινικές ρήτρες, οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, εάν ο 
ανάδοχος υπερβεί µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής 
του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 148 § 2, Ν. 4412/16. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για 
κάθε ηµέρα υπερβάσης της συνολικής προθεσµίας ορίζεται σε 15% της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου και 
επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από τη σύµβασης αρχικής συνολικής 
προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα 15% της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα 
για κάθε ηµέρα ορίζεται σε 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το 
πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών 
συµβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, προς τη συνολική προθεσµία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για 
την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν υπερβαίνουν συνολικά το 6% της αξίας της σύµβασης χωρίς 
Φ.Π.Α. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό. 
Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσµία είναι ανέκκλητη (148 § 1, Ν. 4412/16). 
10.3  Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσµιών εφαρµόζεται η παράγραφος  10  του άρθρου 147 του Ν. 
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4412/16. Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται παρά µόνο για λόγους ευθύνης του 
εργοδότη. Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου, µόνο κατά την κρίση της υπηρεσίας. 
Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία µε απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό 
αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει την δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν η κανονική βάρδια 
δεν επαρκέσει, µε ή χωρίς υπερωρίες και τη δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες αργιών και εορτών. Η 
οποιαδήποτε επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον ίδιο και δεν 
αναγνωρίζεται κανένα δικαίωµα για καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Οι κάθε είδους άδειες για 
υπερωριακή ή νυκτερινή απασχόληση προσωπικού, θα εκδοθούν µε µέριµνα του αναδόχου. Η υπηρεσία, αν 
χρειαστεί, θα συνηγορήσει στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών. 
10.4 Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσµίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
εργασίες και να παραδοθεί το έργο για χρήση. 
10.5 Μετά την περαίωση της συνολικής προθεσµίας ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία αίτηση για 
χορήγηση βεβαίωσης για τη περαίωση των εργασιών του έργου. Η µη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης 
επιφέρει αυτόµατα την επιβολή της προβλεπόµενης ποινικής ρήτρας. 
 

Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου – Μηχανικός εξοπλισµός – Πρόγραµµα 
Ποιότητας Έργου 

 
11.1  Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών 
(15) και όχι πέραν των τριάντα (30) ηµερών να υποβάλλει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µε 
προθεσµίες συνολικής και τµηµατικής περαίωσης, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 145 § 1 του Ν. 
4412/16.  Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, µε τυχόν συµπληρώσεις 
ή τροποποιήσεις 145 § 2 του Ν. 4412/16. Σύµφωνα µε το άρθρο 145 § 3 του Ν. 4412/16, το χρονοδιάγραµµα 
αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που πρόκειται να 
εκτελεστούν, συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική 
ανάλυση των εργασιών ή οµάδων εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και το οργανόγραµµα 
του εργοταξίου  µε αναφορά στον εξοπλισµό και µηχανήµατα που διαθέτει ο ανάδοχος σε τεχνικά µέσα και τα 
πλήρη στοιχεία στελεχών που προτίθεται να χρησιµοποιήσει για την πραγµατοποίηση του 
χρονοδιαγράµµατος. Το χρονοδιάγραµµα έχει τη µορφή γραµµικού διαγράµµατος GANTT, στο οποίο θα 
ορίζονται χρονολογικά η έναρξη, η διάρκεια και η αποπεράτωση του Έργου, όπως και οι επί µέρους οµάδες 
εργασιών κατά σχολείο-εργοτάξιο µε τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι το Έργο θα περατωθεί µέσα στις 
προβλεπόµενες από τη σύµβαση προθεσµίες και ότι η εκτέλεσή του θα προχωρήσει οµαλά. Σε περίπτωση 
που η Υπηρεσία κρίνει αναγκαίο πρέπει να συντάσσεται και χρονοδιάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης (τύπου 
PERT ) για τον έλεγχο της λογικής σύνδεσης των εργασιών και της οργάνωσης τους για την επίτευξη των 
τιθεµένων χρονικών στόχων.  
Εάν η έγκριση δε γίνει µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή αν δε ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
διευκρινίσεις ή συµπληρώσεις ή αναµορφώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. 
11.2  Η εκτέλεση του έργου προγραµµατίζεται κατά είδος εργασιών   ανά κοινόχρηστο χώρο. Οι κυρίως 
εργασίες θα ολοκληρωθούν σε διάστηµα έντεκα (11) µηνών,  ενώ στον ένα τελευταίο µήνα θα εκτελούνται 
µόνον εργασίες αποπερατώσεων  και καθαρισµού των χώρων των εργοταξίων (συνολική διάρκεια έργου  12 
µήνες). Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να λαµβάνονται 
ιδιαίτερα µέτρα ασφάλειας για την προστασία των διερχόµενων πεζών και οχηµάτων και να υπάρχει ιδιαίτερη 
µέριµνα ώστε να µην παρεµποδίζεται η λειτουργία του χώρου γενικώς. 
11.3  Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται, όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο 
ή οι ποσότητες των εργασιών. 
Το χρονοδιάγραµµα θα  συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι εργασίας, τα 
µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών κλπ, για τις κύριες 
δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτάσεων (άρθρο 145 § του Ν. 4412/16. 
11.4  Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 
χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από 
αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου. 
11.5  Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου θα παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης µε υπαιτιότητα 
του ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος (άρθρο 160 του Ν. 4412/16, ύστερα από ειδική πρόσκληση της 
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας που κοινοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 143 § 1 του Ν. 4412/16. 
11.6  Επίσης, έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος εάν δε συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για 
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την υποβολή χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και γενικότερα για τη µη 
τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και τη µη συµµόρφωσή του προς τις – σύµφωνα µε τη σύµβαση 
– έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, άρθρο 160  του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου – ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο 
 

12.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 139  του Ν. 4412/16, το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται – παρακολουθείται επί 
τόπου εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την 
Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο εφ’ όσον 
έχει τα από το νόµο δικαιώµατα για την επίβλεψη τέτοιου έργου σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 
12.2  Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει  ένα διπλωµατούχο ή πτυχιούχο 
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό µηχανικό, καθώς και τους αναγκαίους  Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και 
διοικητικούς – οικονοµικούς υπαλλήλους. 
Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει πίνακα του επιστηµονικού, εποπτικού και 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα διαθέσει για τις ανάγκες του έργου και δηλώσεις αναθέσεως- 
αναλήψεως της επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου των εργασιών του έργου σε αρµόδιους 
επιβλέποντες µηχανικούς, που έχουν τα νόµιµα προσόντα.  
Εφ΄ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου – επιβλέπων µηχανικός, πρέπει να 
κατατεθούν νέες δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου από το νέο 
Μηχανικό και για το τµήµα του έργου που αποµένει. 
12.3  Η αµοιβή για την επίβλεψη – παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών µε οποιοδήποτε τρόπο και αν 
προκύπτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. 
12.4  Όλοι οι µηχανικοί πρέπει να είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούµενου σε 
αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. 
12.5 Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στη ∆ιευθύνουσα 
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 ∆ικτύων 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 13ο: ∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη εργασιών 
 

13.1  Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την αρµόδια ∆ιευθύνουσα το 
Έργο Υπηρεσία του ∆ήµου Ζωγράφου. 
13.2  Η ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, θα εκπροσωπείται στον τόπο του Έργου από Μηχανικό  µε τον 
αναπληρωτή του και τεχνικούς βοηθούς που θα ορίσει µε απόφασή  της . Ο Μηχανικός αυτός της αρµόδιας 
∆/νσης του ∆ήµου Ζωγράφου θα αναφέρεται ως «Επιβλέπων Μηχανικός». Σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Ν. 
4412/16, τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι να εκπροσωπεί τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στο Εργοτάξιο σε 
θέµατα σχετικά µε την εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, 
χωρίς αυτό να µειώνει τις συµβατικές ευθύνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα συµµορφώνεται µε όλες τις 
οδηγίες του µέσα στα πλαίσια της Σύµβασης, σε περίπτωση δε διαφωνίας του µε αυτές οφείλει να γνωρίσει 
άµεσα και εγγράφως τις θέσεις του στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
13.3  Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται µετά από ειδοποίηση της 
υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν τα έργα στον τόπο των έργων ή στους άλλους 
τόπους παραγωγής, άρθρα 138  § 14 του Ν. 4412/16 και 45 § 6 της Ε.Σ.Υ.  
13.4 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό, γνωρίζοντας τούτο µε έγγραφό της στον ανάδοχο. 
 
 

Άρθρο 14ο: Αναθεώρηση τιµών 
 

14.1  Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/16. 
14.2 Η σταθερότητα των τιµών περιορίζεται στο ηµερολογιακό τρίµηνο εκκίνησης για έργα προϋπολογισµού 
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ύψους 1.500.000€ χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 153 § 5 του Ν. 4412/16. 
 
 
 

Άρθρο 15ο: Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες 
 

15.1  Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 
4412/16. 
15.2 Προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη  µελέτη ο 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών. 
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 
15.3  Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 § 5α,5β και 5γ του Ν. 4412/16. 
Στην περίπτωση σύνταξης Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 § 5α 
και 5β του Ν. 4412/16, χρησιµοποιούνται τα εγκεκριµένα άρθρα των ενιαίων τιµολογίων, που έχουν εγκριθεί 
µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε  και στην περίπτωση 5γ µε βάση τα πραγµατικά 
στοιχεία κόστους. 
Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία, η τιµή της, που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα 
µειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία 
υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου. 
15.4  Σύµφωνα µε το άρθρο 156 § 1β, του Ν. 4412/16, το συνολικό ποσό των συµβάσεων συµπληρωµατικών 
εργασιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 132 
του Ν. 4412/16.  
15.5 Οι συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικού ύψους µέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης δύνανται 
να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132. 
Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, δεν απαιτείται εκ των 
προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την 
πληρωµή τους. 
 
 

Άρθρο 16ο: Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις-Απολογιστικές εργασίες 
 

16.1  Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18%, εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα,  επί της αξίας των 
τιµών όλων των άρθρων του τιµολογίου µελέτης. 
16.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, όταν του 
δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, άρθρο 154 § 10 του Ν. 4412/16, ύψους έως 15% της 
αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην 
πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την 
εκτέλεση εργασιών. Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% µειωµένο κατά την 
έκπτωση της δηµοπρασίας. Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο 
δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 
16.3  Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους µεταφορικών µέσων, του ειδικού 
φόρου 17 του Ν.∆. 3092/54 επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών και των αναφεροµένων φόρων 
στα Ν.∆. 4456/65 και 4535/66, επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και κάθε φόρο ή 
τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου για καύσιµα και λιπαντικά. Καθώς και της υποχρέωσης παρακράτησης 
0,5% υπέρ του ΕΜΠ από κάθε λογαριασµό του έργου καθώς και χαρτοσήµου 2% υπέρ ΟΓΑ και 20% επί του 
χαρτοσήµου. 
16.4 Το έργο επιβαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,06%,η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 
φόρων και κρατήσεων, υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 375 παρ.7 του  Ν. 4412/16. 
16.5  Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 
 

Άρθρο 17ο: Καταµέτρηση αφανών εργασιών 
 

17.1  Η καταµέτρηση αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 136 §  2 του  Ν. 
4412/16, σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται ότι η παραλαβή αφανών εργασιών και η σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων θα γίνεται από επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων της ∆.Υ.  και τον επιβλέποντα, που καλούνται 
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από τον  Ανάδοχο. Το ΠΠΑΕ ή το πρωτόκολλο ζυγίσεως υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα 
και τα µέλη της επιτροπής και η ύπαρξη τέτοιου υπογεγραµµένου πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση για 
την πιστοποίηση των εργασιών. 
17.2  Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο της εκτέλεσης 
τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις που επέφερε 
η Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, τα πρωτόκολλα θα θεωρούνται άκυρα. Θα θεωρείται ότι δεν 
εκτελέστηκαν οι εργασίες και δε θα µπορούν να πιστοποιηθούν. 
 

Άρθρο 18ο: Επιµέτρηση εργασιών 
 

18.1  Γενικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του  Ν. 4412/16. 
18.2  Σύµφωνα µε το άρθρο 151, § 1, του  Ν. 4412/16, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου 
παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουµένων εργασιών. Οι 
επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. 
Τα επιµετρητικά στοιχεία παίρνονται από κοινού µεταξύ επιβλέποντα και εκπροσώπου του Αναδόχου, 
καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει 
από ένα αντίγραφο, µε την επιφύλαξη όπου προβλέπεται ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους, η 
Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της ∆.Υ. και 
ο επιβλέπων. 
18.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 151, § 2, του  Ν. 4412/16, στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει 
επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η 
επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του 
τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισµούς 
για τον προσδιορισµό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά 
σχέδια και διαγράµµατα µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων 
αφανών εργασιών. Οι επιµετρήσεις συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά σχέδια υποβάλλονται σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, το αργότερο είκοσι ηµέρες µετά το τέλος του επόµενου της εκτελέσεως τους 
µηνός από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο αφού υπογραφούν απ’ αυτόν µε την ένδειξη 
«όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά την παραβολή προς τα επιµετρητικά 
στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισµών, εγκρίνει τις επιµετρήσεις και τις κοινοποιεί στον 
ανάδοχο.  
Σύµφωνα µε την § 3 του  άρθρου 151, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται εντός 45 ηµερών από την 
υποβολή τους να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί, ο δε ανάδοχος εάν δεν 
αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει ένσταση. 
Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη 
διόρθωση τους, η ∆Υ τις επιστρέφει, εντός 45 ηµερών και καλεί τον ανάδοχο για τη συµπλήρωση τους, 
αναφέροντας συγκεκριµένα και αριθµηµένα στο έγγραφό της τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται 
απαραίτητα. Ο ανάδοχος, µέσα σε ένα µήνα, υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιµετρήσεις 
συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση,  
Μετά την επανυποβολή, η ∆.Υ. δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συµπλήρωση, αλλά 
υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον 
ανάδοχο.  
Αν οι επιµετρήσεις δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα στην πιο πάνω 
προθεσµία, ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και 
κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα στην µηνιαία προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο 
όµως υπό την έννοια ότι µπορούν να συµπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό. Οι 
επιµετρήσεις, εγκεκριµένες ρητώς από τη ∆.Υ. ή αυτοδίκαια εγκεκριµένες, ελέγχονται εκ νέου από την 
επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί σφάλµα τους που είχε σαν συνέπεια να πληρωθεί 
αχρεωστήτως εργολαβικό αντάλλαγµα, αυτό είναι επιστρεπτέο µε σύνταξη αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 8 του άρθρου 152 του  Ν. 4412/16. 
Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο 
λογαριασµό. Οι ρυθµίσεις αυτές εφαρµόζονται και στις ήδη αυτοδίκαια, βάσει της νοµολογίας, εγκεκριµένες 
επιµετρήσεις. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 151 § 5, του  Ν. 4412/16, δύο µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περαίωση του 
έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  τυχόν επί µέρους 
επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιµέτρηση», χωρίς δυνατότητα να υποβάλλει για πρώτη φορά και 
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επιµέρους καθυστερηµένες , δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των 
τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν έστω και αν εκκρεµούν κατ’ αυτών 
ενστάσεις ή διαφωνίες του αναδόχου. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση 
του αναδόχου από τέτοιες διαφωνίες ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το δικαίωµα σ’ 
αυτόν να υποβάλλει νέες, δηλαδή οι αξιώσεις του δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή ή στην αποσβεστική 
προθεσµία του άρθρου 173 του  Ν. 4412/16. Για τις επιµέρους επιµετρήσεις που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί 
από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία,  αποκλείονται αυτές  που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά. Μαζί µε την 
τελική επιµέτρηση καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο 
πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο µε την ένδειξη 
«όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο 
της τελικής επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την 
ελεγµένη και διορθωµένη επιµέτρηση. 
 

Άρθρο 19ο: Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωµών – Επιµετρήσεις 
 

19.1  Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελούµενων έργων θα γίνονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16, τους όρους της εργολαβικής σύµβασης και της παρούσας Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 συντάσσονται µε 
ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα 
ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα και αφορούν εργασίες που έχουν εκτελεστεί µέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράµµατος των εργασιών και στηρίζονται σε εγκεκριµένα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών. 
Σύµφωνα µε την § 3 του άρθρου 152 του Ν.4412/16 η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει 
προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του 
λογαριασµού. 
19.2  Σύµφωνα µε το άρθρο 152 § 7 του Ν.4412/16, οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί 
και για την πληρωµή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα εργασιών που εκτελέστηκαν από 
την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία του απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα 
υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν 
ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη, άρθρα 159 και 170 του Ν.4412/16. Σε κάθε 
νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς 
και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων 
λογαριασµών. 
19.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 152 § 8 του Ν.4412/16, λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω 
παρέλευσης της πιο πάνω µηνιαίας προθεσµίας (πλασµατική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται 
µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι τυχόν προκύπτουσες 
διαφοροποιήσεις λαµβάνονται υπόψη σε επόµενο λογαριασµό. Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (∆.Υ) να συντάξει αρνητικό λογαριασµό και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από 
τον ανάδοχο µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει 
αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασµού, η 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται µέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής. 
19.4 Σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου δύναται να εκχωρείται εξ αρχής ή και εκ των 
υστέρων, το σύνολο ή µέρος του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους 
λογαριασµούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 8, κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και για ένα µήνα µετά την περαίωση του , όταν πρόκειται για την κάλυψη 
οφειλής του αναδόχου από την προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή 
εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου, ή σε 
αναγνωρισµένες τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 
19.5 Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συντάσσεται τελικός λογαριασµός. Με την 
έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη σύµβαση εκτέλεσης, 
εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή 
δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
19.6  Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από την κάθε εξόφληση ή 
οποιαδήποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων να απαιτεί την προσκόµιση βεβαίωσης του ΙΚΑ για την 
καταβολή των οφειλόµενων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση 
παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ. Πριν από την είσπραξη των 
πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει α. τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια 
Οικονοµική Εφορία, β. βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, γ. βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, δ. 
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γραµµάτιο είσπραξης της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος, υπέρ του ∆ηµοσίου, που αντιστοιχεί στην 
πιστοποίηση. 
19.7 Εφαρµογή  του Ν.4013/2011 και της Π1/1493/04.09.2012 Εγκύκλιου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., 
Μεταφ. & ∆ικτύων που αφορά κράτηση 0,06% στις συµβάσεις και η οποία  υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασµού 
υποβάλλεται έγγραφο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας και στον ειδικό λογαριασµό ΕΤΕ-155540127-55 για 
το παραπάνω ποσό. Στο έγγραφο θα αναγράφεται 1. ο φορέας π.χ. ∆ήµος Ζωγράφου, 2. ο αριθµός 
σύµβασης και  3.ο αριθµός πιστοποίησης. 
 

Άρθρο 20ο: Αρτιότητα των κατασκευών – Μελέτη του έργου – Τροποποιήσεις µελέτης 
 

20.1  Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα Συµβατικά στοιχεία, 
Τεύχη και Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εφαρµόζει πιστά τα σχέδια της µελέτης και να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες 
του εργοδότη για την πλήρη, τέλεια και σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, τους 
κανονισµούς και τις προδιαγραφές, εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου. Επισηµαίνεται ότι ο 
ανάδοχος συµµορφώνεται µόνο σε έγγραφες εντολές του εργοδότη και των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του, 
άρθρο 138 § 3 του Ν.4412/16. 
20.2  Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και 
αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και 
εγγράφως (τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα) 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 και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της 
µελέτης αυτής, καθώς και αυτά που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία µετά την έγκρισή 
τους αποτελούν συµβατικό τµήµα της µελέτης. 
20.3  Παρά τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο των σχετικών εργασιών από την επιβλέπουσα το έργο 
∆ιεύθυνση Τ.Υ. του ∆ήµου Ζωγράφου, ο ανάδοχος και µόνον αυτός ευθύνεται για την άρτια, εµπρόθεσµη, 
έντεχνη και σύµφωνη µε τους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής εκτέλεσης του συνόλου του 
έργου. 
 
 

Άρθρο 21ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων – 
Ελαττώµατα – Παράλειψη συντήρησης 

 
21.1  Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή 
ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα και τις διατάξεις του 
άρθρου 178 του Ν.4412/16 όσον αφορά τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των υπουργείων 
∆ηµοσίων Έργων όπως οι Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π), Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Επίσης, θα 
πρέπει να είναι της απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις 
διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 
21.2  Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση του 
έργου, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού, ούτε αποζηµίωση για 
δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δε φέρει καµία ευθύνη για την κακή 
ποιότητα των υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει 
εγγράφως. Τα υλικά αυτά παραδίδονται µε πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος µετά την παραλαβή τους 
φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια στα υλικά αυτά. 
21.3  Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συντήρησης του 
έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16. 
21.4  Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει ή κατασκευάζει δείγµατα συγκεκριµένων υλικών, ειδών ή τµηµάτων 
επιµέρους εργασιών. Τα υλικά και ο εξοπλισµός για τα οποία θα ζητηθούν από την επιβλέπουσα το έργο 
∆/νση Τ.Υ. του ∆ήµου Ζωγράφου δείγµατα, δεν θα χρησιµοποιούνται στο έργο πριν από την έγγραφη 
έγκρισή του. Τα έξοδα και τα βάρη των δειγµάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Η 
αρµόδια για το έργο ∆/νση Τ.Υ. του ∆ήµου Ζωγράφου έχει το δικαίωµα να λάβει η ίδια δείγµατα υλικών ή 
ειδών που έχουν µεταφερθεί επί τόπου του έργου. 
21.5  Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να 
απαγορεύσει την χρησιµοποίησή τους, αφού τα ελέγξει, άρθρο 159, § 2, του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αποµακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιµα υλικά. Αν τυχόν δεν γίνει έλεγχος 
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(ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των προσκοµισθέντων και χρησιµοποιηθέντων υλικών, ο εργολήπτης 
δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η επιβλέπουσα το έργο 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει υλικά ή εργασίες τα οποία δεν θεωρεί ικανοποιητικά και 
σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα από συµβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγµατος δεν 
στοιχειοθετηθεί αίτηµα του αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου από το εγκεκριµένο αναλυτικό 
πρόγραµµα κατασκευής του. 
21.6 Οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται από το αρµόδιο κρατικό εργαστήριο ή από όποιο άλλο εργαστήριο 
υποδειχθεί από την επίβλεψη, µε ευθύνη του αναδόχου. Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και 
κάθε άλλη σχετική δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, άρθρο 159 § 2, του Ν.4412/16. 
21.7 Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου 
ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας εκ 
των οποίων ανήκει στην οµάδα επίβλεψης, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της 
επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να 
συµµετέχει στο έργο της επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση 
αδυναµίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω 
έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής.  
 
 

Άρθρο 22ο: Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
 
22.1  Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένο προσωπικό, 
κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16, 
τους όρους της σύµβασης και τις εντολές του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης. 
22.2  Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και µέχρι της οριστικής παραλαβής 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 159 και 170 του Ν.4412/16. 
22.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 159 § 3 του Ν.4412/16, εάν οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώµατα που 
δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η 
ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην 
αποκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή 
τους, εάν αυτό επιβάλλεται από τα πράγµατα. Εάν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του 
απαιτεί  δυσανάλογες δαπάνες, µε την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του 
αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία περίπτωση, η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την 
εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του ελαττώµατος. 
22.4  Σύµφωνα µε το άρθρο 159 § 4 του Ν.4412/16, η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής 
διαταγής ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία 10 ηµερών από την κοινοποίησή της. Με την εµπρόθεσµη 
ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών, µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, εάν ο 
Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας χαρακτηρίσει µε διαταγή του το ελάττωµα ως επικίνδυνο. 
22.5  Σύµφωνα µε το άρθρο 159 § 7 του Ν.4412/16, σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις 
πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που τάσσεται σε αυτόν µε την ειδική διαταγή, τότε οι εργασίες 
αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί να εκτελεστούν µε µέριµνα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µε 
οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του 
κυρίου του έργου ως προς την εφαρµογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου. 
22.6  Σύµφωνα µε το άρθρο 159 § 9 Ν.4412/16, οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα δεν 
περιλαµβάνονται στην πιστοποίηση, ενώ οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα 
περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή. 
22.7 Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή του έργου, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 170 του Ν.4412/16 και η αποκατάσταση των ελαττωµάτων γίνεται από τη ∆/νουσα Υπηρεσία. 
22.8  Οι διατάξεις των παραγράφων 3-7 του  άρθρου 159 του Ν.4412/16 εφαρµόζονται ανάλογα και για την 
περίπτωση που ο  ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα τον 
βαρύνει αυτή. 
22.9  Για την ευθύνη  του αναδόχου για τα ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική παραλαβή 
έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 
Άρθρο 23ο: Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του έργου 

 
23.1  Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16, τόσο για την εφαρµογή της 
µελέτης όσο και για την ποιότητα των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος 
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που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
23.2  Επίσης, ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών και 
σχεδίων. 
23.3 Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για τη συµπλήρωση ή τροποποίηση των 
στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156, καθώς και η εκτέλεση των 
εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και 
αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, 
καταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να 
αποκλείεται εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία.  
23.4  Κατ΄ εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή 
συµπληρώσεις µπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει 
σχετική καταχώρηση στο ηµερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να 
ενηµερώσει αµελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία 
εκδίδεται εντός τριών εργασίµων ηµερών από την ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση. Αν η εντολή αυτή 
διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις εργασίες που 
έχει εκτελέσει, σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας 
υπηρεσίας.  
 

Άρθρο 24ο: Ηµερολόγιο έργου – Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας 
 

24.1  Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 
4412/16. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. Για την άρτια παρακολούθηση και έλεγχο 
των εργασιών σε κάθε εργοτάξιο-σχολείο θα τηρείται ξεχωριστό ηµερολόγιο έργου. Προσκοµίζεται 
οπωσδήποτε ανά εβδοµάδα συνοδευόµενο από τις φωτογραφίες του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ.7 
της παρούσας ΕΣΥ. 
24.2  Για παράλειψη τήρησης ηµερολογίου επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα, άρθρο 146 παρ.4 του 
Ν.4412/16, που δεν µπορεί να είναι κάτω των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ 
ανάλογα µε το ύψος της συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων 
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 
24.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 138, § 7, του Ν. 4412/16, υπάρχει η υποχρέωση τήρησης Ηµερολογίου Μέτρων 
Ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83 µε το οποίο αυτή επεκτείνεται σε όλα τα 
εργοτάξια που απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύµφωνα µε την § 12 του άρθρου 3 του Π.∆. 
305/96. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας για το συγκεκριµένο έργο. 
 

Άρθρο 25ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες 
 

25.1  Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 132, αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και 
απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από 
τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της 
σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών 
εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154. Για την έγκριση αυτή η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει 
τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις 
συµβατικές τιµές µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει 
τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την 
έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωµατώνονται στον επόµενο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται στους 
σχετικούς λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). 
 

Άρθρο 26ο: Προκαταβολή 
 

26.1  Προκαταβολή στον ανάδοχο καταβάλλεται µόνο εάν και εφόσον προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη της 
∆ηµοπρασίας και τη Σύµβαση. Γι αυτήν εφαρµόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 150 του Ν. 4412/16. 
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Άρθρο 27ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – ∆ιοικητική 
παραλαβή 

 
27.1  Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων  170 
«Προσωρινή παραλαβή», 171 «Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων» και 172 «Οριστική 
παραλαβή» του Ν. 4412/16. 
27.2  Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου 
δηλαδή από την ηµεροµηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως ηµεροµηνία που αυτό περατώθηκε ή, 
στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 168, από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης 
περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, µέσα σε δύο (2) µήνες από τις πιο πάνω 
ηµεροµηνίες, η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου, το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του 
έργου «όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου υποβληθούν από τον 
ανάδοχο µεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή 
της τελικής επιµέτρησης και του µητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική επιµέτρηση και το µητρώο έργου 
από τον ανάδοχο, η προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο 
της τελικής επιµέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το 
πρωτόκολλο δεν εγκριθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη 
διενέργειά της. 
27.3  Σύµφωνα µε την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 433 της 19/22.9.2000, καθιερώνεται ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε 
δηµοσίου έργου. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο 
προσωρινά ή οριστικά έργο έχει καταστεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενηµερωµένος σύµφωνα µε την § 7 του 
άρθρου 3 του Π.∆. 305/96. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο 
Παραλαβής. Ευθύνη και µέριµνα για την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. έχει ο ανάδοχος του έργου. 
27.4  Σύµφωνα µε το άρθρο 171, § 1, του Ν. 4412/16, ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει 
τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του  και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η 
οριστική παραλαβή ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε µήνες.  
27.5  Σύµφωνα µε το άρθρο 172, § 2, του Ν. 4412/16, η οριστική παραλαβή διενεργείται µέσα σε δύο µήνες 
από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια 
εξήντα (60) ηµέρες µετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. 
27.6  Για τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/16 και τίθενται 
προθεσµίες για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης, ήτοι 10 ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας αν οι 
εργασίες έχουν περαιωθεί, για την αναφορά του επιβλέποντα και άλλες δέκα (10) ηµέρες  από την παραλαβή 
της αναφοράς του επιβλέποντα για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης από τον Προϊστάµενο της ∆.Υ. Αν 
οι προθεσµίες δεν τηρηθούν, ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει  όχληση, οπότε θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει 
εκδοθεί  αυτοδίκαια τριάντα (30) µέρες µετά.  
27.7  Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16. Σύµφωνα 
µε την § 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών παράλληλα προς τη 
χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. 
 

Άρθρο 28ο: ∆οκιµές εγκαταστάσεων 
 

28.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την ολική περαίωση των εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας να 
κάνει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι 
πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο 
δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό, τους χρήστες του έργου  και τον ανάδοχο και 
θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Σύµφωνα µε το άρθρο 168 § 1 του Ν. 4412/16, 
µέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και 
οι δοκιµασίες του έργου. 
28.2  Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  
28.3  Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 171 του 
Ν. 4412/16 ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις 
διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 
28.4  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµία για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα 
στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την 
επανόρθωση αυτή απ΄ ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
28.5 Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να 
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συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην υπηρεσία σε δύο αντίγραφα, πλήρεις και 
λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν. Μια 
σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο του έργου ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο χρήστη του 
έργου. 
28.6 

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στους χρήστες, τη 
χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων. 
 
 

Άρθρο 29ο: Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη φωτογραφιών 
 

29.1  Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα Συµβατικά στοιχεία, 
Τεύχη και Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους. Επισηµαίνεται ότι ο 
ανάδοχος συµµορφώνεται µόνο σε έγγραφες εντολές του Εργοδότη και των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του. 
29.2  Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή στοιχεία (σχέδια, 
διαγράµµατα ή οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να µπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό Προγραµµατισµό του 
Έργου. Ο ανάδοχος δεν θα έχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε µη έγκαιρη παράδοση 
σχεδίων ή οδηγιών από τον επιβλέποντα, εφόσον όµως προηγουµένως έχει έγκαιρα και εύλογα διατυπώσει 
εγγράφως συγκεκριµένο αίτηµα. 
29.3  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση στον 
επιβλέποντα οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί πέραν εκείνων που περιλαµβάνονται στη 
Μελέτη Εφαρµογής. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται εγγράφως εις τριπλούν, εγκαίρως για τις 
κατασκευές που αφορούν, ώστε να υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και 
επανέλεγχό τους. Μετά τον έλεγχο ο επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων µε 
µία από τις ενδείξεις “εγκεκριµένο” ή “για επανυποβολή”. Στα σχέδια “για επανυποβολή πρέπει να 
αιτιολογούνται οι λόγοι του χαρακτηρισµού αυτού. Καµιά εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν 
µπορεί να εκτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή πριν επιστραφούν εγκεκριµένα τα κατασκευαστικά σχέδια 
του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά Σχέδια” νοούνται τα λεπτοµερή σχέδια, βάσει των 
οποίων θα εργάζονται τα συνεργεία του αναδόχου, καθώς και σχέδια που δείχνουν λεπτοµέρειες των επί 
τόπου κατασκευαζοµένων ειδών, τρόπους και µεθόδους κατασκευής και πορεία εργασιών. Τα 
Κατασκευαστικά Σχέδια συνοδεύονται, όταν απαιτείται, από φωτογραφίες, εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικές 
προδιαγραφές, διαγράµµατα και κάθε τεχνικό στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν επακριβώς το 
είδος και τη λειτουργία των υλικών και του εξοπλισµού στα οποία αφορούν. 
29.4  Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν απαιτηθούν κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύονται 
από έγγραφο της επίβλεψης. Τα παραδιδόµενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις 
απαιτούµενες πληροφορίες και να είναι συσχετισµένα µεταξύ τους. Ο ανάδοχος, παραλαµβάνοντας τα 
σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει 
πρόσθετες διευκρινίσεις από την επίβλεψη µε έγγραφό του, στο οποίο θα επισηµαίνει τα συγκεκριµένα 
σηµεία ασάφειας, διαφωνίας ή ελλείψεων. 
29.5  Ο ανάδοχος  θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” 
σχέδια. Με την περάτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει 
στον Εργοδότη τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, σε τρείς σειρές, υπογεγραµµένα και σε ηλεκτρονική 
µορφή σε αρχείο «.dwg». Τα σχέδια θα περιέχουν  όλες τις µεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις και 
εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, έτσι που κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώς το αντίστοιχο τµήµα 
του έργου, όπως έχει πράγµατι εκτελεσθεί και παραληφθεί, µε τα ακριβή στοιχεία του, καθώς και δύο 
αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, 
µηχανηµάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον υπάρχουν. 
29.6  Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση που µεταγενέστερες 
εργασίες καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο (π.χ. διάστρωση 
πλάκας που καλύπτει δίκτυα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής, σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική µορφή, που θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία των 
σχεδίων “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” πρόκειται να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόµενη πρόοδο των 
εργασιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόµενα και υπογραφόµενα από την Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για 
την τελική σύνταξη των “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή στον 
εργοδότη και συγκεκριµένα σε CD-ROM.  
29.7  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φωτογραφίζει την υφιστάµενη κατάσταση και τις 
πραγµατοποιούµενες επεµβάσεις  και να εκτυπώνει µε δαπάνες του έγχρωµες φωτογραφίες, ευκρινείς και 
καλλιτεχνικές σε καλής ποιότητας φωτογραφικό χαρτί σε διάσταση 18Χ27εκ. Οι φωτογραφίες θα λαµβάνονται  
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πριν από την έναρξη των εργασιών – κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου – και µετά το 
πέρας των εργασιών σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης και θα παραδίδονται σε ψηφιακή µορφή 
σταδιακά σε συσχέτιση µε τις υποβαλλόµενες επιµετρήσεις, τις οποίες θα συνοδεύουν υποχρεωτικά.  
 
 
 

Άρθρο 30ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους – Φθορές στις 
εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο 

 
30.1  Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει σε εργολήπτες ή συνεργεία δικά του εκτέλεση 
εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, αφού προηγουµένως ενηµερώσει και διαπραγµατευτεί µε 
τον ανάδοχο, οι δε αντίστοιχες εργασίες µπορεί να εκτελούνται παράλληλα µε τις εργασίες που εκτελεί ο 
ανάδοχος. O ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά και να διευκολύνει τα πιο πάνω συνεργεία ή 
άλλους εργολήπτες για την απρόσκοπτη κατασκευή του όλου έργου. Σε καµία περίπτωση η ύπαρξη άλλων 
συνεργείων ή εργολάβων δεν αποτελεί αιτία για δικαιολόγηση καθυστέρησης. Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει 
καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια την παρεµπόδιση 
των εργασιών που εκτελούνται από τον ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει εγκαίρως στην επιβλέπουσα το έργο 
∆ιεύθυνση του ∆ήµου Ζωγράφου. Κάθε διαφωνία ή διαφορά του αναδόχου µε άλλους εργολήπτες και 
συνεργεία επιλύεται οριστικά και αµετάκλητα από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Τ.Υ. του ∆ήµου Ζωγράφου που 
επιβλέπει το έργο. 
30.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις 
απαιτούµενες οπές διέλευσης , φωλιές και αύλακες για τον εντοιχισµό σωλήνων ή οιωνδήποτε άλλων 
στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις µελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, χωρίς καµία ιδιαίτερη 
αποζηµίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στο τιµολόγιο της µελέτης. 
30.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών σε 
κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 
30.4  Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία 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 ζηµία ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 
 

Άρθρο 31ο: Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν την αποπεράτωση 
 

31.1  Η χρήση αυτή 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 
31.2  Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 και 157 του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 32ο: Σύνδεση µε δίκτυο Ο.Κ.Ω. 
 

32.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των 
εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, κλπ) 
32.2  Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον εργοδότη που τις καταβάλλει απ’ 
ευθείας στους Ο.Κ.Ω. 
 
 

Άρθρο 33ο: Εξυπηρέτηση οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) 
 

33.1  Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω., 
που θα πρέπει να µετατεθούν. 
33.2  Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε θα έχει καµία ανάµειξη, υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε 
διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης 
ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου. 
 

Άρθρο 34ο: Καθαρισµός κατασκευών – εργοταξίων – εγκαταστάσεων 
 

34.1  Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόµη και µετά την αποπεράτωσή τους µέχρι τη διάλυση του 
εργοταξίου του, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας και για την αποµάκρυνση 
ή καταστροφή των άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων σε µέρη και µε τρόπο που θα εγκρίνουν οι 
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∆ηµόσιες Αρχές. 
34.2  Αµέσως µετά την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αφαιρέσει τις άχρηστες 
εγκαταστάσεις, κατασκευές, περιφράξεις και λοιπά υλικά, να αποµακρύνει τα προϊόντα και να µεριµνήσει για 
τον καθαρισµό των χώρων των σχολείων µε δαπάνες του. Είναι υποχρεωµένος ακόµη να αποµακρύνει από 
το έργο τον εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, υλικά και εφόδιά του και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα ή 
απορρίµµατα που προέρχονται από την εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει µε ειδικευµένο 
προσωπικό όλους τους χώρους και να µεριµνήσει για ότι απαιτείται, ώστε οι χώροι να παραδοθούν έτοιµοι 
προς χρήση και λειτουργία. Κάθε σχετική εργασία θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο µε φροντίδα του και 
δαπάνες του, µετά από εντολή της Υπηρεσίας που έχει την επίβλεψη και σύµφωνα µε τις οδηγίες της. Οι 
εντολές αυτές σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη µείωση των ευθυνών και υποχρεώσεων του 
αναδόχου. 
34.3  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω 
παραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου τις παραπάνω προβλεπόµενες εργασίες κατεδάφισης, αποµάκρυνσης και 
εκκαθάρισης, αφού θα έχει περάσει χωρίς καµία ενέργεια από την πλευρά του αναδόχου χρονικό διάστηµα 
δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την έκδοση της σχετικής εντολής. Οι δαπάνες των εργασιών 
παρακρατούνται από την αµέσως επόµενη πληρωµή. 
 
 

Άρθρο 35ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 
 

35.1  Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις  που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 
4412/16. 
35.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα 
προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96 (π.χ. τεχνητός – φυσικός φωτισµός, 
πόσιµο νερό, µέτρα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, πρώτες βοήθειες, αποδυτήρια, ντους, νιπτήρες, 
αποχωρητήρια, χώροι ανάπαυσης). 
35.3  Ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται 
από το Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε το Π.∆. 778/80: «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδοµικών εργασιών» και το Π.∆. 1073/81: «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού », και κάθε άλλη διάταξη 
που θα ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Επίσης, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 305/96: 
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», καθώς και του Ν. 1568/85: «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων» και του Ν. 1430/84: «Κύρωση της 62ης ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις 
ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία και ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτήν». 
35.4  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, άρθρο 
138, § 7, του Ν. 4412/16. 
35.5  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµπληρώνει και να τηρεί τα οριζόµενα στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. κατά 
τα στάδια  κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 3/5-2-2003 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
Σύµφωνα µε την απόφαση Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ οικ / 889/27-11-2002, επιβάλλεται η 
αναγραφή στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κάθε δηµοσίου έργου όλων των υποχρεώσεων του 
αναδόχου που προκύπτουν  από την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων, κατά την εκτέλεση του έργου. Οι υποχρεώσεις αυτές υπενθυµίζονται, καταγράφονται και 
εντάσσονται στο πλαίσιο του Συστήµατος Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.), 
κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & 
Φ.Α.Υ.). 
 
1.1 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου  
Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. 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 
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ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φ.Α.Υ. συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται 
µε την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος έτσι 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 τους αδαπάνως για το 
∆ηµόσιο. 
 
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
1.1.1 Γενικά 
είδος έργου και χρήση αυτού 
σύντοµη περιγραφή του έργου 
ακριβής διεύθυνση του έργου 
στοιχεία του κυρίου του έργου 
στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
1.1.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
1.1.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 
1.1.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου 
1.1.5 Καθορισµός των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων 
1.1.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών 
1.1.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών 
1.1.8 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 
1.1.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου 
1.1.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας 
κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 
Χ= χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ= µέτρια εκτίµηση κινδύνου  
Υ= υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ο επιπλέον 
απορρέοντες κίνδυνοι. 
1.1.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν 
1.1.12 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 (Παράρτηµα ΙΙ του 
άρθρου 12 του Π.∆. 305/96) 
 
Το Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
1.1.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 το Φ.Α.Υ. 
1.1.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
τεχνική περιγραφή του έργου 
παραδοχές µελέτης 
τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 
1.1.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, 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. 
1.1.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
- Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη χρήση του έργου από τους 
χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες, ώστε 
κάθε χρήστης να γνωρίζει πώς θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει στην περίπτωση έκτακτων 
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γεγονότων. 
- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του 
ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στη συγκεκριµένη εργολαβία, σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και σε συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κλπ. 
- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του 
έργου. 
 
35.6  Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. συµπληρώνονται και τηρούνται στο εργοτάξιο µε 
ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  παρακολουθεί 
και υποχρεώνει  τον ανάδοχο για την τήρηση και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση του 
έργου, ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
35.7  ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ.: 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. 
35.8  Ο ανάδοχος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε όλες 
γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 
35.9  Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ΄ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα 
οφείλεται στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. 
35.10  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις 
απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα 
ελέγχου και ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
35.11  Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση 
του έργου απασχολούµενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σε 
αυτό. 
35.12  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατηγορία 
εργαζοµένων Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε  εργαζόµενος δεν 
υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το 
Κράτος ασφαλιστική εταιρία. 
 

Άρθρο 36ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
 

36.1  Στα γενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες: 
α) οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης, µε τις πιθανές τροποποιήσεις 
της 
β) η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, Σχεδίων Εφαρµογής, Ηµερολογίου, 
δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασµών ή Ανακεφαλαιωτικών  
Πινάκων Εργασιών και σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
Άρθρο 37ο: ∆ηµοσιεύσεις – Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου – Προστασία της 

βλάστησης-Αρχαιότητες 
 

37.1  Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούµενη έγκριση της επιβλέπουσας το έργο 
∆ιεύθυνσης Τ.Υ. του ∆ήµου Ζωγράφου, οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έχει σχέση µε το έργο. 
37.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του εργοταξίου, 
των υλικών και του έργου µέχρι την προσωρινή παραλαβή του. 
37.3  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων σε 
κατάλληλες θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγµένων από άχρηστα 
υλικά, καθώς επίσης και για την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά containers µέχρι την 
αποµάκρυνσή τους, ώστε να µην παρεµποδίζονται η λειτουργία των καταστηµάτων και η κίνηση των 
διερχοµένων. 
37.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα και 
θάµνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση 
του έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή 
βλάβη δένδρων και θάµνων η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών 
κ.λπ.  
37.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί αµέσως την ∆/σα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή 
του έργου βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρµόζονται 
και στην περίπτωση αυτή, άρθρο 138 § 12 του Ν. 4412/16. 
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Άρθρο 38ο: Βλάβες στα έργα -  Αναγνώριση αποζηµιώσεων 

 
38.1  Ο ανάδοχος δε 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 
κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα 
κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας της § 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. 
38.2  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. 
38.3 Αν το έργο ή τµήµα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες, κλοπές ή 
βανδαλισµοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού 
εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύµβαση. 
Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που 
προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης ανάλογης µε τη ζηµία, 
το ποσό της οποίας καθορίζεται µε συνεκτίµηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών 
συνθηκών σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.  
38.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη 
προθεσµία τα ελαττώµατα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και µέχρι την 
οριστική παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου µπορεί να 
εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη πάντοτε του 
δικαιώµατός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του 
απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος.  
38.5 Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί να δικαιολογήσει 
παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστηµα.  
 
 
 

Άρθρο 39ο: Επιστροφή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
 

39.1  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύµβασης κατά το 
άρθρο 132 του Ν. 4412/16, µειώνεται αµέσως µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
και οι εγγυήσεις περιορίζονται στο 20% του ποσοστού της § 6β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. Το τελευταίο 
µέρος των εγγυήσεων αποδίδεται µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη 
του τελικού λογαριασµού.  
 

Άρθρο 40ο: Υποκατάσταση αναδόχου - Υπεργολαβία 
 

40.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 164, § 1 του Ν. 4412/16 η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή µέρους ή όλου 
του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου.  Η 
υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) 
είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132. Η 
υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από 
αίτηση του αναδόχου και πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς έγκριση 
κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. ∆εν θεωρείται 
υποκατάσταση η, εκ µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριµένων εργασιών του έργου.  
40.2  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 4412/16. 
40.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 166 § 1 του Ν. 4412/16  για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριµένου, µε 
τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165, υποβάλλεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κοινή αίτηση του 
αναδόχου και του υπεργολάβου µαζί µε πρωτότυπο συµφωνητικό και φάκελο δικαιολογητικών, σύµφωνα µε 
την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Στο συµφωνητικό της υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα οι 
εργασίες ή το µέρος του έργου που αναλαµβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία της σύµβασης 
υπεργολαβίας.  
40.4 Σύµφωνα µε το άρθρο 166 § 5 του Ν. 4412/16 η διευθύνουσα υπηρεσία, µε ειδική αιτιολόγηση, µπορεί 
να µην εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, οι δε λόγοι µη έγκρισης µπορούν να βασίζονται µόνο σε 
τεκµηριωµένα στοιχεία προερχόµενα κυρίως από την υπηρεσία του µητρώου των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, σχετικά µε την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την καλή και 
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έγκαιρη κατασκευή του έργου που συµφωνήθηκε ως αντικείµενο της υπεργολαβίας. Η απόφαση αυτή της 
διευθύνουσας υπηρεσίας, περί µη έγκρισης της σύστασης της υπεργολαβίας, εκδίδεται µόνο µέσα στην 
αποκλειστική προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 165 και κοινοποιείται αµέσως στον ανάδοχο και τον 
υπεργολάβο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 143, καθώς και στην προϊσταµένη αρχή, µαζί µε απλό αντίγραφο 
του υποβληθέντος συµφωνητικού σύστασης της υπεργολαβίας. 
40.5 Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:  
α) Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιµολόγια που εκδίδονται 
από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της εµπειρίας.  
β) Για το ποσό της σύµβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται πιστοποιητικό εµπειρίας για χρήση 
στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό εµπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο 
Μ.Ε.Κ. ανάγεται στο µισό του χρόνου επίβλεψης. 
40.6  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 165 και 166 του Ν. 4412/16. 
 
 

Άρθρο 41ο: Έκπτωση αναδόχου – ∆ιακοπή εργασιών – Λύση της σύµβασης 
 

41.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 160 § 1 του Ν. 4412/16, 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. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για 
τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους του ιδίου άρθρου. 
 
41.2  Η διαδικασία και οι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της σύµβασης είτε από υπαιτιότητα 
αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων  160 και 161 
του  Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 42ο: ∆ιαφωνίες – Ενστάσεις – ∆ιαιτησία 
 

42.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 174 § 1 του  Ν. 4412/16, κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας που προσβάλλουν έννοµο συµφέρον του αναδόχου χωρεί ένσταση που κατατίθεται στην αρµόδια 
Υπηρεσία. Η ένσταση κατά των πράξεων ασκείται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 15 ηµερών από την 
κοινοποίηση της πράξης. Σύµφωνα µε το άρθρο 174 § 2 Ν. 4412/16, η ένσταση απευθύνεται στην 
Προϊσταµένη Αρχή, η οποία υποχρεώνεται  να εκδώσει απόφαση εντός 2 µηνών από την κατάθεση της 
ένστασης. 
 
42.2  Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ή παρέλευσης άπρακτης της δίµηνης προθεσµίας, ο ανάδοχος 
µπορεί να καταθέσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσµία 3 µηνών. Η διαδικασία περιγράφεται στις § 
3 – 17 του ίδιου άρθρου. 
 
42.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 175 § 1  του  Ν. 4412/168, κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 
που προκύπτει από τη σύµβαση κατασκευής δηµόσιου έργου επιλύεται µε προσφυγή στο αρµόδιο 
δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ή Πολιτικής ∆ικονοµίας. Η διαδικασία διέπεται από τις 
επόµενες παραγράφους του ιδίου άρθρου. 
 

Άρθρο 43ο: Ασφαλίσεις για ατυχήµατα – Ασφάλιση έργου 
 

Σύµφωνα µε την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, κάθε έργο ασφαλίζεται ως προς τις υλικές ζηµιές και 
απώλειες και τις αστικές ευθύνες για σωµατικές βλάβες και απώλειες ή ζηµιές περιουσίας τρίτων, όπως 
ορίζεται: 
-Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζηµιάς ή καταστροφής µερικής ή ολικής κατά τις 
περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 
-Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωµατική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική οδύνη, ηθική 
βλάβη ή και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζηµιά περιουσίας που ανήκει σε τρίτους κατά τις περιόδους 
εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 
-Ασφάλιση διασταυρούµενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων για υλικές ζηµιές 
σε περιουσιακά στοιχεία και για σωµατικές βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης του έργου. 
-Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και µηχανικού εξοπλισµού που θα 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 
-Ασφάλιση υφιστάµενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών ζηµιών κατά την περίοδο 
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εκτέλεσης του έργου που οφείλονται στην κατασκευή του έργου. 
-Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούµενου προσωπικού κατά τις 
περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 
Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να είναι σωµατικές βλάβες ή θάνατος 
200.000 € / άτοµο, 1.000.000 € / περιστατικό (οµαδικό ατύχηµα) και υλικές ζηµιές (θετικές και αποθετικές) 
300.000 € / περιστατικό. Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης θα είναι 
τουλάχιστον το ποσό των 1.200.000 €.  
Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο σε νόµιµη ισχύ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου το 
αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης του έργου. 
 

43.1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
43.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του  και να 
συµµορφώνεται  µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συµβάσεων. 
43.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και να 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  
43.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
43.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.∆. 
400/1970. Οι αντασφαλίσεις  δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆.  400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται 
δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 
43.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας  και διέπεται από το Ν.∆. 400/1970, 
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/1985. 
43.1.6 Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, 
περιορισµούς κλπ., και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε 
πρόσωπα ή/ και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω  ασφαλιστηρίων. 
43.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : 
- θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως 
-θα περιλαµβάνουν  όρους οι οποίοι θα συµµορφώνονται πλήρως µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, 
όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 
43.1.8 Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου  ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και 
που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων  της ασφαλίσεως , θα γίνεται µε την 
έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 
43.1.9 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε  χώρες µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν 
για το παρόν έργο και θα µπορούν να  ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των 
Τευχών ∆ηµοπράτησης  και η  Ελληνική Νοµοθεσία. 
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα  των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου.  
43.1.10 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. 
43.1.11 (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική 
Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των 
διαγωνιζόµενων, όπως επίσης  και τις εν συνεχεία έρευνες  και µελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. 
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους 
εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 
Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από οποιαδήποτε 
αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους 
ασφαλιστές του. 
(2) Ο  ΚτΕ  έχει  το  δικαίωµα  
- να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και   ελέγχων 
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για οποιασδήποτε 
φύσης  αποζηµιώσεις. 
43.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 
(1)  Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις  υπόκεινται υποχρεωτικά στην 
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αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη  προς τον κανόνα 
δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο  εάν έχουν επικυρωθεί από 
φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 
(3) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της 
ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την 
θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 
 

43.2  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

43.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης, 
ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση. 
Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές  του 
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει  κριθούν από τον ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες 
συµβατικές  απαιτήσεις, ο ΚτΕ  δικαιούται  να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) 
αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις), στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για 
λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης 
(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε 
περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας.  Σε περίπτωση 
που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:  
- να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν 
υπάρχει. 
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που 
έχει στα χέρια του. 
- ή  να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης 
οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 
Οι τόκοι  υπερηµερίας θα υπολογίζονται : 
-  για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και  
- για τα λοιπά  έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης  προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων ποσών. 
 
43.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο 
ποσό των  ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να 
καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση  και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την 
προηγούµενη ειδοποίηση του. 
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, 
προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 43.2.1. Οι τόκοι  υπερηµερίας 
θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία  καταβολής των ασφαλίστρων. 
43.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν µπορεί να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε τους όρους των 
ασφαλιστηρίων. 
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα  
- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 
- ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
43.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, 
παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο 
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή 
καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας 
του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή 
πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
43.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το Έργο, σε 
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ και 
τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
43.3 Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση πριν την υπογραφή της 
σύµβασης του έργου, θα πρέπει να προσκοµίσει πριν την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση 
Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα 
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περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
43.4   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
43.4.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το 
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία   
(∆ιατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ). 
43.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι 
ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε 
διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί  ΙΚΑ  κλπ). 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση  
εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
43.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.28.4.1 και 28.4.2, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 
43.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του 
έργου. 
 
43.5   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΡΙΤΩΝ-  ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
43.5.1  Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε την Ελληνική 
και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική συµβατική αξία του υπό κατασκευήν έργου (συνολική συµβατική 
δαπάνη χωρίς ΦΠΑ).  
Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής µερικής ή 
ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από: 
α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή κατάλυση 
της συνταγµατικής τάξης της χώρας.  
β. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού 
καυσίµου.  
γ. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα ίση προς 
την ταχύτητα του ήχου, ή µε υπερηχητική ταχύτητα.  
δ. πρόστιµα ή/και ποινικές ρήτρες.  
Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι την 
ενσωµάτωσή τους στο έργο.  
Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συµβατικό Τίµηµα του Έργου (πλην ΦΠΑ) και θα 
αναπροσαρµόζεται ώστε κάθε φορά να συµπεριλαµβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) του 
Συµβατικού Αντικειµένου.  
Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται ‘’κατά παντός κινδύνου’’ και η τυχόν «παρακείµενη 
περιουσία», οι µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν 
γένει µηχανολογικός εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου.  
Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού και λήγει µε το πέρας 
της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".  
 
43.5.2 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 
α. Αντικείµενο ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ”  του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές  
θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή 
ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται  καθ’ όλη τη 
διάρκεια  της περιόδου Μελετών - Κατασκευών και περιόδου συντήρησης  εξαιτίας των εργασιών 
κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, 
οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου.   
Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.  
β. ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 
Η ευθύνη  των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου 
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γ. Αποζηµίωση 
(1) Κατά ελάχιστον η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα 
περιλαµβάνει: 
Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα  
από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων 
Για σωµατική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά  άτοµο  
Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
παθόντων   
(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο 
Συντήρησης του Έργου.  
(3)  Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχηµάτων 
στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο.  
 
43.5.3 Ασφάλιση  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλισµού. 
α. Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης ¨Βαρέως 
Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου. 
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες µηχανηµάτων:  
(1) Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισµός «Βαρέως Τύπου» Αυτοκινούµενος ∆ιαµορφωτήρες 
(ισοπεδωτήρες), Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωµατοσυλλέκτες (αποξεστές), Εκσκαφείς, Εργοταξιακά Φορτηγά 
(Dumpers), Αυτοκινούµενες αντλίες σκυροδέµατος, ∆ιαστρωτήρες σκυροδέµατος (τύπου GOMACO ή 
ανάλογου), Πασσαλοεµπήκτες, Μηχανήµατα κατασκευής εγχύτων πασσάλων, Ασφαλτοδιανοµείς (Federal), 
∆ιαστρωτήρες ασφαλτοµίγµατος (Finishers), Γερανοί, Οδοστρωτήρες.  
Μη αυτοκινούµενος  
Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος, (Σταθερές) αντλίες σκυροδέµατος, Θραυστικά συγκροτήµατα, 
Συγκροτήµατα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος, ∆οµικοί πυργογερανοί.  
(2) Εξειδικευµένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισµός  
Όπως π.χ.: Συγκροτήµατα ολισθαίνοντος ή/και αναρριχόµενου ξυλοτύπου, εξοπλισµός ειδικών συστηµάτων 
γεφυροποιϊας µε χρήση προκατασκευασµένων δοκών κλπ.  
β.  Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των 
αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των 
µηχανηµάτων µε καινούργια,  αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας  δυναµικότητας. 
γ.  Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς ( εξαιρούµενων 
των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται 
από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 
δ. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ  αποζηµίωση για 
τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας.  
ε.  Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και τους αναγκαίους 
ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται 
σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι  την αποµάκρυνσή τους από αυτό. 
 
43.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) 
43.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών 
και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
43.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  είναι ο Ανάδοχος, ο 
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 
43.6.3 Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί  εγγράφως, 
χωρίς  τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 
43.6.4 Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχηµάτων, πέρα από την υποχρεωτική 
ασφάλιση, η επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται από την κείµενη Νοµοθεσία, µπορεί να γίνει και µε 
ενιαίο ασφαλιστήριο που να αφορά όλο το µηχανικό εξοπλισµό.  
43.6.5 ∆ιευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούµενα Μηχανήµατα Έργων πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση µε βάση 
τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους.  
43.6.6 Ως Αυτοκινούµενα Μηχανήµατα Έργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε., είναι όσα ορίζονται 
σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση (ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆13ε/5-7-2005) του σχετικού πίνακα από 
την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης. 
43.6.7 Τα όποια µηχανήµατα εκτελούν την ίδια εργασία µε αυτοκινούµενα Μ.Ε. χωρίς να είναι τοποθετηµένα 
επί αυτοκινούµενου πλαισίου («ΣΤΑΤΙΚΑ» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν εµπίπτουν στις υποχρεώσεις 
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ασφάλισης της παρούσας παραγράφου.  
 
43.7 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ. 
Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι 
ακόλουθοι ειδικοί όροι : 
43.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό 
που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου 
Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος  του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 
43.7.2 Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι του ΚτΕ ( και /ή 
των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται  Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και 
τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος “ ∆ιασταυρούµενη ευθύνη 
αλλήλων” ( cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόµενων φορέων. 
43.7.3 Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά : 
- του Αναδόχου 
- και /ή των Μελετητών και Συµβούλων του 
- και / ή του ΚτΕ 
- και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συµβούλων τους 
- Και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω µε την αιτίαση ευθύνης τους ή 
συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω  προσώπων, οι οποίοι 
καλύπτονται  από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και 
/ ή ζηµία που προκλήθηκε από  πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που 
σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια 
ευθύνης των ασφαλιστών. 
43.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειµένου η 
ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., αποζηµίωση, πρέπει να έχει 
λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς 
άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του 
αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία  και 
η ασφαλιστική εταιρεία  αποδέχεται από τούδε  και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην 
Υπηρεσία, µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις 
ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 
43.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Συµβούλων 
της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 
43.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε συστηµένη 
επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο 
προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 
43.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 43.5 θα καλύπτεται  και η ευθύνη της 
Υπηρεσίας και/ ή των Συµβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του 
Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 
43.7.8 Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική Σύµβαση συν 
συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της υποασφάλισης.  
 
 

Άρθρο 44ο: Εκπροσώπηση αναδόχου - Επίδοση εγγράφων 
 

44.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 143 § 1  του Ν. 4412/16, οι κοινοποιήσεις εγγράφων της Υπηρεσίας προς τον 
ανάδοχο ή τον αντίκλητο γίνονται µε όργανο της Υπηρεσίας ή µε οποιοδήποτε δηµόσιο όργανο ή µε δικαστικό 
επιµελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι 
οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 
44.2  Σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Ν. 4412/16 η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπηση της ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 
44.3  Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 2/86, του ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι σχετικές µε τις επιδόσεις εγγράφων διατάξεις είναι τα 
άρθρα 222 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 
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Άρθρο 45ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου 

 
45.1  ∆ε θα πραγµατοποιούνται οχλιούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 
45.2  Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή 
διαρροής σκόνης σε άλλους πλην των επισκευαζοµένων χώρων. 
45.3 Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει την 
απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθµίζει µε υπαλλήλους του και κατάλληλες 
πινακίδες.  
45.4  Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να φράσσεται 
ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει ή ρίψη, άρθρο 90, 
του Π.∆. 1073/81. 
45.5  Τα υλικά αποξηλώσεων θα αποµακρύνονται το πολύ εντός 48 ωρών από τον χώρο του έργου, µε 
ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
διατηρεί τους χώρους εντός και εκτός του κτιρίου καθαρούς, να αποµακρύνει αµέσως τα µπάζα τα οποία θα 
συγκεντρώνει σε συγκεκριµένο χώρο στην αυλή που θα υποδείξει η επίβλεψη και να µη δηµιουργεί εστίες 
µόλυνσης. 
45.6  Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες σύµφωνα µε αυτά που ορίζει ο Νόµος. 
Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αµοιβή. Κατά την 
εκτέλεση µιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόµους και Κανονισµούς 
που αναφέρονται στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί 
έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να 
δουλέψει υπερωριακά πέραν της 14:30 ή σε ηµέρες αργίας ή κατά τα Σαββατοκύριακα αφού λάβει 
προηγουµένως τις σχετικές άδειες (Επιθεώρηση Εργασίας και Αστυνοµία). 
45.7  Αµέσως µετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να επισηµάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήµανση ακόµη και φωτεινή και 
προστατευτικό περίφραγµα στα επικίνδυνα σηµεία του έργου, να φροντίζει για την απαραίτητη άδεια 
κατάληψης των πεζοδροµίων, να τοποθετεί εµπόδια σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει και να περιβάλλει το 
έργο µε τα κατάλληλα µέσα, ώστε να γίνεται αµέσως αντιληπτή η ακριβής θέση του από κάθε διερχόµενο 
πεζό ή όχηµα ηµέρα και νύχτα, να εκδίδει ειδικές άδειες από τις Αστυνοµικές Αρχές κλπ. χωρίς πρόσθετη 
αποζηµίωση. 
45.8  Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων δικτύων γενικά, 
πρέπει να εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζηµίες ή ατυχήµατα, για τα οποία ο 
ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει µε δαπάνες 
του και ερχόµενος σε επαφή µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς να εφοδιαστεί µε τα απαραίτητα 
διαγράµµατα και τα σχετικά στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και αρµοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, 
σε δοκιµαστική εκσκαφή για την επισήµανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην αποκάλυψή 
τους, όπου απαιτείται αναδιάταξή τους. 
45.9  Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του 
έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας (Τροχαίας 
κίνησης). 
45.10 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα που θα αναφέρει τον τίτλο του 
έργου, το όνοµα του Κυρίου του Έργου, των συνεργατών του, το όνοµα του Αναδόχου, των µελετητών και 
των συνεργατών του. Με το πέρας λειτουργίας του εργοταξίου οφείλει να την αποµακρύνει µε δικά του έξοδα 
και να αποκαθιστά τον χώρο στην αρχική κατάστασή του. 
45.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το κατάλληλο µεταφορικό µέσο για την επίβλεψη. 
45.12 Ο ανάδοχος τοποθετεί τα υλικά, τα µηχανήµατα, ικριώµατα κλπ. σε σηµεία, όπου του υποδείξει η 
επίβλεψη, λαµβάνει δε όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχηµάτων, εστιών µόλυνσης 
κλπ.  
45.13 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά µε δαπάνες και ευθύνη του για την έκδοση όλων των 
απαιτούµενων αδειών, καθώς και άλλων τυχόν εγκρίσεων (π.χ. από την Τροχαία για παρακώλυση της 
κυκλοφορίας κατά την µεταφορά υλικών από και προς το εργοτάξιο, από την πολεοδοµία για έκδοση άδειας 
µικρής κλίµακας, 48ωρη ειδοποίηση, την αρχαιολογία, τις ο.κ.ω κλπ.). Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε δαπάνη µη 
κατονοµαζόµενη ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή,  έντεχνη και σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία, 
εκτέλεση εργασιών ή απαιτούµενη για την τακτοποίηση των έργων από πάσης πλευράς σε σχέση µε τις 
κείµενες διατάξεις όπως και κάθε είδους επισφαλή έξοδα και όφελος εργολάβου.  
45.14 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δική του ευθύνη και δαπάνη, να κάνει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες, µελέτες κ.λ.π. ώστε να λάβει τις απαιτούµενες άδειες από άλλους φορείς  ή υπηρεσίες όπως η 
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Αστυνοµία, Πολεοδοµία κλπ. 
Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών (π.χ. εκσκαφή για αντικατάσταση αγωγών), σε κοινόχρηστους χώρους 
(πεζοδρόµια, πεζόδροµους) αρµοδιότητας ∆ήµου Ζωγράφου, δεν απαιτείται να λάβει ιδιαίτερη έγκριση από 
την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και ∆όµησης, δεδοµένης της απόφασης ∆.Σ. για την εκτέλεση του έργου.  Η 
απαλλαγή αυτή δεν περιλαµβάνει Ο.Κ.Ω. ή υποχρεώσεις καταβολής τελών, ή λήψη άδειας από άλλους 
φορείς ή υπηρεσίες. 
45.15 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών αποξηλώσεων, 
καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) 
 

Άρθρο 46ο: ∆ιάφορα θέµατα 
 

46.1  Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύµβασης Εργολαβίας υπέχει την έννοια 
της ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος του από το Άρθρο 388 του Αστικού 
Κώδικα για µερική ή ολική λύση της Σύµβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε µε αυτήν, σε 
περίπτωση έκτακτης ή απρόβλεπτης µεταβολής των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόµα και εάν από 
την µεταβολή αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο. 
46.2  Όλα τα Συµβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η 
χρησιµοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε 
άλλο έργο.   
 
                                                    Ζωγράφου      ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019                 
   
  
                                                                                                                 Θεωρήθηκε 
          Οι Συντάξαντες 

Σ    Παπαγιαννοπούλου ∆ιονυσία 
Π    Πολιτικός Μηχανικός 

Ρ    Ροζολής Αναστάσιος 
Π    Πολιτικός Μηχανικός 

         

       

                    Ο ∆ιευθυντής  
      Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆όµησης 
              

                    Αλευράς Ηλίας 
             Πολιτικός Μηχανικός Μ.∆.Ε. 
 ΠΕ3 µε Α’β. 
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