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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.1

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα
λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει
το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί
µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του
Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα
κάτωθι:

1.1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς,
έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.

1.1.2

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών
περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του
Τιµολογίου.

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και
λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ.
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα
διαχείρισή τους.
1.1.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές
ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών
µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.1.5

Οι
δαπάνες
εγκατάστασης
και
λειτουργίας
µονάδων
παραγωγής
προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους
δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο),
σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση
του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των
παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση
των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων
έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.1.6

(α)

Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί
από το ∆ηµόσιο

(β)

Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες
των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών
σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών,
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις,
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των
πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία
υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.)

1.1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για
συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί
τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά
αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι
ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους
(εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.10

Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών
υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται
ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές,
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται:

απόδοση

και

µετακινήσεις

(α)

σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β)

στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),

(δ)

στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εµποδίων,

(ε)

στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε
τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.&
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,

(ζ)

1.1.12

σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.

1.1.13

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]),

1.1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε
τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’
αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως
επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην
Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.
1.1.16

Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων
Ο.Κ.Ω.

1.1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός
κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για
την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών.

1.1.19

Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα
διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση
αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών

κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω.
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο
Ανάδοχος του Έργου.

1.1.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του
Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων
µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.

1.1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής
του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών
κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή
βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των
εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός,
δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.

1.1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων,
τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.1.25

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ.

1.1.26

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.1.27

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν
λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές,
κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως
δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν
συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες

διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι
κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των
εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου
Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα
οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης.

(2)

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(3)

Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(4)

Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

(5)

Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά
τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6)

Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως
προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας
του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.

(7)

Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.

(8)

Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

(9)

Για φόρους.

και

(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυµβατικού σταδίου.
(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες
που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες
διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα
προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη
καλυπτόµενες από ασφάλιση).
(β)

Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της
σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:

(1)

Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε
τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2)

Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση
µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος
απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι
δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό
προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά,
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.

(3)

Νοµικής υποστήριξης

(4)

Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση

(5)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ.
χρήση αυτοκινήτων

(6)

Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς
προσωπικού

(7)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς
αυτούς

(8)

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει
τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο
παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή
εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν
σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το
ακόλουθο παράδειγµα:
(1)

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και
ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ.

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα
γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της
αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN:

Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα

DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο
παρόν Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη
υπάρχουσα διάµετρος.
(2)

Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή
αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής
πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της
χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε
βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής
ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της
χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το
λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων
του παρόντος Τιµολογίου.
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η
υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή
άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των
εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει
αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την
κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε
εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης,
επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν
Περιγραφικό Τιµολόγιο.

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς
και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των
παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος
Τιµολογίου.

2.1.5

Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που
αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου
άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο
Τιµολόγιο.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα
•

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.

•

Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή
αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως
τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές),
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού.

•

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά
υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην
κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους
πάνω από 0,50 m3.

•

Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί
βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς
τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150
MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται
µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών
σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2

ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς
λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό
σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου
απαιτείται.

-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης
χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

-

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα
στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

-

Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος

-

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας

-

Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

-

Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

-

Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.

-

Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.

-

Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση

-

Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.

-

Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
-

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

-

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

-

Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)

-

Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

-

Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας
ασφαλείας, µε Master Key

-

Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου

-

Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική
µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων

ανοιγόµενων

ή

συρόµενων

θυρών

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και
σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους
κουφώµατος.
2.2.3.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε
µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες
αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.
Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές
επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα
πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωµατισµών.

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου
αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο
εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος
µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία
έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των
χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα
κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή
επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ
ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το
γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης
από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Είδος
Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

2,60

Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές

2,80
2,00

α/α

7.

8.

9.

Είδος
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερµαντικών σωµάτων

2.2.4.

Συντελεστής
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και
χρώµατος µαρµάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι
τα κοιτάσµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι οµοιόµορφα ως
προς το χρώµα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι
τιµές διάθεσης των µαρµάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και
µάλιστα σηµαντικά, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε
µάρµαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως τιµή "φατούρας" που
επισηµαίνεται µε διπλό αστερίσκο.
2. Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή µαλακό κατά
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για
επιστρώσεις µε µάρµαρο µέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του µαρµάρου που θα
χρησιµοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώµα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιµότητα
στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να
διαπιστώσει την τιµή διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και
σ' αυτήν να προσθέσει την τιµή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ
ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέµβει στην περιγραφή του άρθρου και
να εισάγει εκεί τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του µαρµάρου.
Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπµο η
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση µε την ∆/νουσα την Μελέτη
Υπηρεσία.
4. Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and
stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν
σήµανση CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – µελανό
Τεφρόχρουν – µελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωµο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαµίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωµο
Γκρι µε λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωµο
καφέ

5. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
6. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό
τσιµέντο.

2.2.5.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων
και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι
εργασίες
κατασκευής
επίπεδης
επιφάνειας
γυψοσανίδων
τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται
επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο
σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο
78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το
προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές
προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του
τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης
του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου
3
καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m .km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας
εκσκαφές)

0,20
0,03

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*]
των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε

3

κυβικά µέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα
3
επιµετρούµενα m κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε
[*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).
Β.

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**]
παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο
Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές
εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1 : Αντικείµενο
Στο παρόν τεύχος της Γενικής & Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνονται οι Γενικοί
και οι Ειδικοί όροι και οι Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, µε βάση τις οποίες και σε συνδυασµό µε τις
Ε.Τ.Ε.Π. (ΦΕΚ 2221/Β'/30-07-2012) και τους όρους των υπόλοιπων συµβατικών τευχών, θα εκτελεσθεί από τον
ανάδοχο το έργο του θέµατος , όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» του
έργου. Υπ’ όψιν λαµβάνεται και ο νέος κανονισµός (ΦΕΚ Β 1746/19-05-2017) «Κανονισµός περιγραφικών
τιµολογίων εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων» του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών και η εγκύκλιος
4834/25-1-2013 ΓΓ∆Ε για τη ∆ιαχείριση περίσσειας εκσκαφής υλικών.

Άρθρο 2 : Χρηµατοδότηση
Το έργο µε τίτλο: «Βιοκλιµατική ανάπλαση πρώην ∆ηµαρχείου Αγνάντων» συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο
Συνοχής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020 και αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης µε τίτλο «Βιοκλιµατική αναβάθµιση πρώην
∆ηµαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς µε ανακυκλώµενα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα»,
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ : 2017ΣΕ27510094 , MIS : 5001122. K.A. 70-7321.012.

Άρθρο 3 : Σύµβαση κατασκευής του έργου - εγκατάσταση αναδόχου
Η σύµβαση συνάπτεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 ν. 4412/16. Κατά την υπογραφή της
σύµβασης κατασκευής έργου, επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, οι προβλεπόµενες δαπάνες
για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της
δαπάνης κατασκευής του έργου.
Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι
την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά
και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην
παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της.
Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων
εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται
από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούµενου
προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς
τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα
υπηρεσία. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί
την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο.

Άρθρο 4 : ∆ιοίκηση του έργου - Επίβλεψη
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του
φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς
υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα µε την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι
περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για
την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο τεχνικούς κατά προτίµηση
υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες
και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού.
Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άµεσους βοηθούς του προϊστάµενου της διευθύνουσας υπηρεσίας στην
άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται µε το έργο, όπως αυτά ορίζονται στις επί µέρους διατάξεις του
παρόντος τίτλου. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όταν ορίζει οµάδα επίβλεψης, περιλαµβάνει τον συντονιστή, τους
επιβλέποντες και τους βοηθούς τους, µε σαφώς καθορισµένα καθήκοντα στην απόφαση ορισµού, ιδίως σε ό,τι
αφορά τις απαιτήσεις υπογραφής εγγράφων και στοιχείων.
Για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ορίζει επίσης τριµελή
επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο ορισµός τριµελούς επιτροπής
τεχνικών υπαλλήλων, αυτή η επιτροπή µπορεί να συγκροτηθεί από (2) δύο υποχρεωτικά µέλη τεχνικούς
υπαλλήλους και τον επιβλέποντα.
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Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε ανάθεση σε ανάδοχο, η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση
από τον ανάδοχο των όρων της σύµβασης και στην κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης,
ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του.
Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης
από τον ανάδοχο, δεν µειώνει σε καµιά περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις και τη σύµβαση.
Η επίβλεψη µπορεί να ασκηθεί, εκτός από τον τόπο των έργων, και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται
τµήµατα του έργου.
Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί µελετητές θα µετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύµβουλοι
- Μελετητές στην εκτέλεση αυτού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 144 και στην παρ. 6 του άρθρου 188 του
ν.4412/16.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε µέριµνα της οµάδας επίβλεψης, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου
συντάσσει και στέλνει στην προϊσταµένη αρχή, κάθε τρίµηνο, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την
πορεία του έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή του. Στις εκθέσεις αυτές
περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία εφαρµογής της εγκεκριµένης µελέτης του
έργου, µε τον εντοπισµό σφαλµάτων της προµέτρησης και µε την εµφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που
ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίµηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόµενο τρίµηνο
προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των
εργασιών αυτών, προκειµένου η προϊσταµένη αρχή να αποφασίσει σχετικά µε τη συνέχιση του έργου ή τη
µείωση του συµβατικού αντικειµένου και τη διάλυση της σύµβασης.
Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγµατικών περιστατικών, τα οποία δεν καλύπτονται από άλλες
διατάξεις του ν. 4412/16, η αρµόδια υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που διενεργείται από κατάλληλο
τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται
τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση.
Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
Για τους επιβλέποντες το έργο (αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις):
−

η υπαίτια καθυστέρηση να ενηµερώσει αµελλητί τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για τροποιητικές
προφορικές εντολές µε εγγραφή τους στο ηµερολόγιο του έργου,

−

η υπαίτια καθυστέρηση στην ενηµέρωση του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας για την εκ
µέρους του αναδόχου παραβίαση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής ή την κατασκευή ελαττωµατικών
εργασιών ή την ενσωµάτωση ελαττωµατικών υλικών ή την παράλειψη τήρησης των νόµιµων µέτρων
ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

−

Αντίστοιχα για τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας(αποτελούν πειθαρχική παράβαση):

−

η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδροµή
των αναγκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των επιµετρήσεων, λογαριασµών και
βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών του έργου, η παράλειψη αµελλητί κοινοποίησης του εγκεκριµένου
λογαριασµού στον ανάδοχο και η πρόσκληση για την προσκόµιση των δικαιολογητικών πληρωµής και η
χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριµένη
συµπληρωµατική σύµβαση, ούτε άλλως πως είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείµενες
διατάξεις.

Άρθρο 5 : Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις σύµφωνες
προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων µερών του
έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της µελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται
τροποποιήσεων ή αλλαγών.
Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για τη συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων
της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 & 3 του άρθρου 156 ν.4412/16, 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.
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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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα,
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε
όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και
ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη
µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους
κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη,
δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των
σταθερών σηµείων, καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών,
σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του
έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του
έργου.
Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως
ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, φόροι του ∆ηµοσίου,
λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το
οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις
παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε
οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων
ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη
προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και
αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζηµία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω
υποχρεώσεων, ευθυνόµενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος
οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16),
στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου.
Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και χρησιµοποιεί
στο έργο, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των ενδιαφεροµένων, καλεί τον ανάδοχο να
εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους,
τότε η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας
τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε
εφαρµογή της παραγράφου αυτής µπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές µέχρι και των τριών (3) τελευταίων µηνών
πριν από την όχληση των ενδιαφεροµένων. Προϋπόθεση της πληρωµής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του
έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόµενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόµενο εκ της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασµό.
Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων,
ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η
σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο
γίνεται µετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ της
διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών
φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να
προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και
χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των βλαβών ή
διακοπών.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που
κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα
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υπηρεσία. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της
υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις
µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής,
καθώς και των συµβούλων και εµπειρογνωµόνων.
Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται:
Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητος στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών εργασίας
από αστυνοµικές αρχές αν απαιτείται, την συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές διατάξεις που ισχύουν, τους
εργατικούς Νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π.
Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι να χρησιµοποιηθούν,
των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ΄ αυτού τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες
Νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει
από την µη εφαρµογή τους.
Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και άλλων
εµποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν µε προσοχή δια χειρός αποκλεισµένης της χρήσεως µηχανικών µέσων. Κατά
την εκτέλεση των έργων αυτών πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα µέτρα ( τοποθέτηση εµποδίων,
προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα ) για να αποφευχθεί οιοδήποτε ατύχηµα στους εργαζοµένους,
διαβάτες, τροχοφόρα κ.λ.π. και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, υπονόµους, καθώς και
της παρακείµενες οικοδοµές.
Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου να αποπερατωθούν γρήγορα για
να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα η ζηµιές στο έργο ιδίως όταν αναµένονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες ο
εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές εφόσον τον διατάζει η
επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει άδεια από τις αρµόδιες Αρχές.
Για τυχόν απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες η εκπόνηση των οποίων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί και
η ανάγκη εκπόνησης τους προέκυψε µετά την υπογραφή της σύµβασης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται
ύστερα από έγγραφη εντολή της ∆/νουσας Υπηρεσίας να προβεί στη σύνταξή τους, εφαρµοζοµένων εν
προκειµένω των ισχυουσών διατάξεων και κανονισµών (αντισεισµικού κλπ). Για την σύνταξη των ανωτέρω
µελετών που θα ζητούνται εγγράφως από την υπηρεσία θα καταβάλλεται στον ανάδοχο αµοιβή που θα
καθορίζεται µε την απόφαση έγκρισης της µελέτης του έργου.
Οι παραπάνω µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Π.∆.696/74 Ν.1418/84, Ν 3010/02
κ.λ.π.) από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον ανάδοχο οµάδα µελετητών, που θα
διαθέτει τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις προσόντα.
Η υποβολή των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στην ∆/σα Υπηρεσία, για τη σχετική έγκριση. Υπενθυµίζεται
ότι για την εφαρµογή των µελετών και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος
της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία ,δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη
αυτή ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι αυτόν από τις συµβατικές υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις

Άρθρο 6 : ∆ιεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς
που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των
έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη
φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο
καθορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη.
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.

Άρθρο 7 : Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση
Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα µε τον ανάδοχο συντελείται είτε: α) µε τηλεοµοιοτυπία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2672/1998 είτε β) µε όργανο της υπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο
δηµόσιο όργανο είτε γ) µε δικαστικό επιµελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρµόδιου οργάνου είτε πληρεξουσίου
νοµικού εκπροσώπου του είτε δ) µε email ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατά τις κείµενες διατάξεις. Η κοινοποίηση
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της ειδικής πρόσκλησης και της απόφασης έκπτωσης του άρθρου 160 ν4412/16 , της ειδικής διαταγής του
άρθρου 159 ν.4412/16, γίνεται αποκλειστικά κατά τις περιπτώσεις β' και γ ' .
Για την κοινοποίηση, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β' και γ' συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους πληρεξούσιους.
Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των επιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών
εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), των
Ανακεφαλαιωτικών ΠιΝνάκων, συµπληρωµατικών συµβάσεων, των πιστοποιήσεων και της επί τόπου
παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος µπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό
στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που έχει τα νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο ανωτέρω
τεχνικός µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου.

Άρθρο 8 : Σύµπραξη στην κατασκευή του µελετητή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα ειδοποιήσει εγγράφως τον µελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου που έχει
µελετήσει και για κάθε τροποποίηση της µελέτης εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρακάτω παραγράφου.
Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, µόνο για τη
διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες
περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταµένη
αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών. Αν η
τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλµατα και ελλείψεις της µελέτης και ο µελετητής αποδέχεται την ευθύνη του,
τροποποιεί τη µελέτη κατά την παρ. 5 του άρθρου 188 του ν441112/16, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι
αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαµβάνει ο ανάδοχος του έργου σε
συνεργασία µε µελετητή που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέµα στο Τεχνικό Συµβούλιο
πρέπει η τροποποιητική µελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο µε την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη
του αρχικού µελετητή που διατυπώνει εγγράφως τη γνώµη του σε εύλογη, κατά την κρίση της διευθύνουσας
υπηρεσίας, προθεσµία.
Κατά τη συζήτηση στο συµβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός µελετητής, ο ανάδοχος του έργου ή
εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ενέκρινε την αρχική µελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν
γραπτό υπόµνηµα. Η προϊσταµένη αρχή εκδίδει την απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της
µελέτης, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της γνωµοδότησης του συµβουλίου και η
κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των µητρώων, αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή των
εργασιών της τροποποιητικής µελέτης. Αν η ανάγκη τροποποίησης της µελέτης αποδίδεται σε σφάλµατα ή
ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου του έργου κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραράφου 5 του άρθρου 188 του ν441112/16. Ο µελετητής της αρχικής µελέτης µπορεί να
ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης περί τροποποίησης της µελέτης, αν αυτή αποδίδεται σε
σφάλµατα ή παραλείψεις της µελέτης. Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος του µελετητή
οικονοµικές συνέπειες και την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όµως την εφαρµογή της τροποποιηµένης
µελέτης.
Η απόφαση κοινοποιείται στα αρµόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του µελετητή και των
υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της µελέτης.
Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 188 του ν441112/16, για την
παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του αυτού
άρθρου 188 του ν441112/16. Στην περίπτωση αυτή, καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο µελετητής
φέρει πλήρως την ευθύνη της µελέτης του.
Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο σχεδιασµό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη
και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο
τεχνικός σύµβουλος να ασφαλίζουν τη µελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου
αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία.

Άρθρο 9 : Χρονοδιάγραµµα κατασκευής
Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τµήµατα.
Μέσα σε προθεσµία που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος
µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.
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Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά µε την κατασκευαστική αλληλουχία, την
κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήµων της σύµβασης και µε τις
δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό
στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν
ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι
προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών.
Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα
(30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του
αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο
έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141του ν4412/16.
Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραµµα
αναλύει ανά µονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και πάντως ανά ηµερολογιακό
τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή
τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα
εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση.
O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης
να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη
στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την
εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 10 : Ηµερολόγιο του έργου – Μητρώο έργου
Για κάθε εργολαβία, µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα
φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: α)
στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, β) αριθµητικά στοιχεία
για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας
του εργοδότη,
γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν
εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις
και τον σχετικό εξοπλισµό, η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, θ) τις εργαστηριακές
δοκιµές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, επίσης
περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών αα) τις εντολές και παρατηρήσεις
των οργάνων επίβλεψης,
ββ) έκτακτα περιστατικά και
γγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες,
δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
Το ηµερολόγιο τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από εντεταλµένο
όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ηµερών, µε µέριµνα του εντεταλµένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν
άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για
τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή
εικόνας προόδου του έργου.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την
τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε σκαριφήµατα, φωτογραφίες, καταγραφές µε video ή
άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων.
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Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική
ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατό (100), ούτε
ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα παράλειψης, αναλόγως µε το ύψος της συµβατικής
δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική
πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.
Ο Ανάδοχος κατασκευής, είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία µετά την
ολοκλήρωση των εργασιών το Μητρώο του έργου.
Το Μητρώο του έργου, θα πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα τα παρακάτω:
−

Το ηµερολόγιο του έργου.

−

Πλήρη σειρά των σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις όπως τελικά εφαρµόσθηκαν και που ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά λεπτοµέρειες σε κατάλληλες κλίµακες των λοιπών έργων ή επί µέρους έργων, που
θα αποδίδουν τη θέση, τη µορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις συνθήκες
λειτουργικότητας τους. Τα παραπάνω σχέδια θα πρέπει να υποβάλλονται και για τα κάθε είδους συναφή
και συµπληρωµατικά έργα. Η αποτύπωση του έργου και παράδοση στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων,
θα γίνεται σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Η αποτύπωση θα παραδίδεται µε την
ολοκλήρωση του 25, 50, 75, 100% των εργασιών.

−

Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους.

−

Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων γεωτεχνικές έρευνες,
γεωλογικές έρευνες και µελέτες, κλπ.) κλπ.

−

Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου µε αντίγραφα όλων των αντίστοιχων
πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί (Οίκων Ποιοτικού Ελέγχου εξωτερικού, ΟΠΕ του έργου, άλλων
εργαστηρίων, κλπ.) σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους ∆ηµοπράτησης. Ειδικότερα θα περιλαµβάνονται
και όλοι οι έλεγχοι λειτουργίας των δικτύων και Η/Μ εγκαταστάσεων.

−

ΣΑΥ – ΦΑΥ

−

Φάκελο εγγυήσεων εξοπλισµού και εργασιών.

−

Σύνολο αδειών που τυχόν εκδόθηκαν κατά τη Σύµβαση και την κείµενη Νοµοθεσία.

Ως στοιχεία του Μητρώου Έργου, νοούνται εκτός από τα στοιχεία που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω και
τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση µε το έργο που ο Ανάδοχος υποχρεούται να συγκεντρώσει, επεξεργαστεί και
υποβάλει στην Υπηρεσία, το εποπτικό υλικό τεκµηρίωσης της προόδου και προβολής του έργου (φωτογραφίες,
διαφάνειες, βίντεο, ταινίες, ψηφιοποιηµέvο οπτικοακουστικό υλικό, κλπ.), το εγχειρίδιο επιθεώρησης και
συντήρησης καθώς και εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου και του εγκατεστηµένου εξοπλισµού.
Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου θεωρείται ουσιώδες ελάττωµα του έργου.
Τέλος, το κάθε Π.Π.Α.Ε. που συνοδεύεται από τις επιµέρους επιµετρήσεις θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα
αντίστοιχα σχέδια των κατασκευασµένων έργων

Άρθρο 11 : Προθεσµίες
Στην συγκεκριµένη σύµβαση, ορίζεται προθεσµία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική
προθεσµία). Η συνολική προθεσµία αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν στα συµβατικά τεύχη
ορίζεται διαφορετικά.
Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί µέρους εργασίες του έργου και να έχουν
ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες από τη σύµβαση δοκιµές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τµηµατικές
προθεσµίες.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσµίας
χρονικό διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή
προθεσµία). Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε βάσει την αρχική συµβατική προθεσµία και τις παρατάσεις
που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία και δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
Παράταση της συνολικής προθεσµίας εγκρίνεται:
α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου
τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού
συµβατικού αντικειµένου.
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β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος των υπολειπόµενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται
σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή µέρους των υπολειπόµενων
εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης
προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόµενων εργασιών του έργου ή µιας τµηµατικής
προθεσµίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής προθεσµίας, εκτιµάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο
για την επιµήκυνση του χρόνου συµβαλλόµενο µέρος, για το σύνολο των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι
διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της.
Η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την προϊσταµένη αρχή, ύστερα από αίτηµα του αναδόχου
στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη λήξη της
ισχύουσας συνολικής προθεσµίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήµατος εκδίδεται από
την Προϊσταµένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος του
αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης µετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσµιών
επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 3
του άρθρου 141του ν4412/16 πειθαρχικές ποινές
Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη της προς την
προϊσταµένη αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάµενος της διευθύνουσας
υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισµού των εργασιών, σε εκείνες που
µπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες
διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, µέσα στην οποία µπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο
πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του
πίνακα διαχωρισµού, µόνο αν τον υπογράψει µε επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να
συµπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 7 του
άρθρου 156 του ν4412/16.

Άρθρο 12 : Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών έργου
Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος
υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσµία κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε
αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο
λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριµένης συνολικής
προθεσµίας δεν ανακαλείται.
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης προθεσµίας
ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών
ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις
επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα
για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου.
Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του συνολικού χρηµατικού ποσού της
σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσµία και όλες οι
παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν επιτρέπεται να
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

Άρθρο 13 : Επιτάχυνση εργασιών - Προκαταβολές
Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την κάλυψη ή περιορισµό των καθυστερήσεων του έργου, αν
ευθύνεται για αυτές ο ανάδοχος, µπορεί να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες, εκτελώντας
τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα µέτρα, χωρίς καµία επιπλέον
αποζηµίωση.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Άρθρο 14 : Επιµετρήσεις
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση
των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί τόπου επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από
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την επίβλεψη και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που
υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο.
Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην
οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων.
Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, 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 µονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και
τα αναγκαία γι' αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας
καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών.
Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες (20)
µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως
συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».
Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική απόφαση της τελευταίας.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή των επιµετρήσεων από τον
ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις
και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή
θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του ν4412/16
και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της
ένστασης.
Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη
διόρθωσή τους, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιµετρήσεις στον ανάδοχο µέσα στην πιο πάνω
προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών και τον καλεί για την συµπλήρωση των συγκεκριµένων ελλείψεων.
Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην
πρόσκληση συγκεκριµένα και αριθµηµένα. Ο ανάδοχος µέσα σε ένα µήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις
επιµετρήσεις συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω
επανυποβολή των επιµετρήσεων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο
προς συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και
να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο.
Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα στην πιο πάνω
προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν,
διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα στην πιο πάνω µηνιαία προθεσµία, θεωρούνται
αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να συµπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόµενο
λογαριασµό.
Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µπορεί να
ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως
καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού
λογαριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του ν4412/16. Οι αυτοδίκαια
εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό.
Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή του
έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εµφανείς, ποσότητες που
παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της
παραγράφου 2 του άρθρου 136 του ν4412/16, και τον επιβλέποντα, προκειµένου να προβούν από κοινού στην
καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως
αντίστοιχα.
Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής, αποτελεί
προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της αναδόχου προς τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για µεν την από κοινού ζύγιση τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από αυτήν,
για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργειά τους. Η µη
ανταπόκριση των εντεταλµένων οργάνων στην πρόσκληση µπορεί να αποτελεί λόγο υπερηµερίας του κυρίου
του έργου και επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους υπεύθυνους. Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει
υποχρεωτικά την επιµέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν
προσβάλλεται αυτοτελώς παρά µόνο από κοινού µε την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιµέτρησης.
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∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιµέτρηση»,
δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και
των πρωτοκόλλων (αφανών εργασιών). Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες
τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεµούν κατ' αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η
καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή
ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το δικαίωµα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιµέρους
επιµετρήσεις, που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων
όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται
από τον ανάδοχο µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η ∆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. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 151 του ν4412/16 έχει εφαρµογή για την τελική επιµέτρηση.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιµέτρηση, το αργότερο εντός δύο µηνών από την
κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε
συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού
ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύµβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε
απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την
επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιµέτρηση συντάσσεται
από την υπηρεσία που µπορεί να χρησιµοποιήσει γι' αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη
σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιµέτρηση που συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο
κοινοποιείται στον ανάδοχο.
Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµά του που σχετίζεται µε
δικαίωµά του από την εκτέλεση της σύµβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 173 του ν4412/16 ή αν το σχετικό δικαίωµα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από
κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιµέτρησης, ο ανάδοχος µπορεί να εγείρει σχετικές
απαιτήσεις µόνο για οψιγενείς αιτίες.

Άρθρο 15 : Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις
Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις των
εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών. Αν από τον ανάδοχο
κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο κύριος του έργου έχει το
δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο
χρονοδιάγραµµα.
Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών όσο και της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού
ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύµβαση,
γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις.
Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές πληρωµές, ο
ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ' αυτόν. Οι
λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών
εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. Κατ'
εξαίρεση, για τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η
σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί
επιµετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων
απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των πιστοποιούµενων εργασιών του τρέχοντος
λογαριασµού.
Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ηµιτελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο λογαριασµό µε
έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, ενδεχόµενη διακοπή του έργου, δε θα κατέστρεφε την
ηµιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό µέρος του λογαριασµού και περιλαµβάνονται µε
προσωρινή τιµή µειωµένη, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο της
προβλεπόµενης τιµής.
Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε είδους που έχουν
εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριµένη
δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο λογαριασµό περιλαµβάνεται ακόµη και το ποσοστό γενικών
εξόδων και οφέλους του εργολάβου της περίπτωσης θ' της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του ν4412/16, αν αυτό
δεν περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές, και το σύνολο µειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της
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δηµοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες
απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών των άρθρων 159 και 170 του ν4412/16,
συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης, αν γι' αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται
σχετική µνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί µε
άλλον τρόπο.
Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως από ανακεφαλαιωτικό
συνοπτικό πίνακα των εγκεκριµένων επιµετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου,
πίνακα και αναλυτική επιµέτρηση των εργασιών οι οποίες πιστοποιούνται τµηµατικά και προσωρινά, τα
παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, τον πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις
αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του
εργοδότη. Από 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. Για την υποβολή τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού δεν απαιτείται η
προσκόµιση δικαιολογητικών πληρωµής.
Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει
µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό που να είναι
δυσχερής η διόρθωσή του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε εντολή της προς τον ανάδοχο, επισηµαίνει τις
ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή
του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού
αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού
µπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων
υπογράφει το λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα
επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν
διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόµο και την
εφαρµογή της σύµβασης. Η παράλειψη εµπρόθεσµου ελέγχου και έγκρισης του λογαριασµού αποτελούν
πειθαρχικά παραπτώµατα για τα αρµόδια όργανα της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο εγκεκριµένος λογαριασµός
αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση
πληρωµής της πιστοποίησης είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών
πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού της
πιστοποίησης.
Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω µηνιαίας προθεσµίας
(πλασµατική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την
υποβολή ή επανυποβολή του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαµβάνονται υπόψη σε επόµενο
λογαριασµό. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τον λογαριασµό και χωρίς την υπογραφή του
επιβλέποντος.
Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασµού είτε ενδιάµεσα κατά την εξέλιξη του έργου είτε και
κατά τον τελικό λογαριασµό αυτός µπορεί να συνταχθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και το ποσό του πρέπει
να καταβληθεί από τον ανάδοχο µέσα σε ένα (1) µήνα από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε αυτόν, άλλως
καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στον κύριο του έργου εφόσον
δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγµα. Αν ασκηθεί ένσταση ή αίτηση θεραπείας κατά του αρνητικού
λογαριασµού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται µέχρι την έκδοση απόφασης ε π ' αυτών.
Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διµήνου από την
υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/
2013, τόκος υπερηµερίας. Ο ανάδοχος µπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.
Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του κυρίου του έργου,
κ α θ ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για ένα (1) µήνα µετά την περαίωσή του. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται:
α) η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγµατος,
όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαριασµούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται, σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου 8 του άρθρου 152 του ν4412/16, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, 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 και
β) η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγµατος από τους προµηθευτές υλικών και µηχανηµάτων του έργου ή
από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και τους υπεργολάβους που αποδεδειγµένα
χρησιµοποιούνται στο έργο από τον ανάδοχο. Επιτρέπεται επίσης ο συµψηφισµός εκκαθαρισµένων
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απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων και
µέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση του εκτελούµενου έργου.
Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση τις
πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά
την οριστική παραλαβή. Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες
ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας
αναθεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην
πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες.
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασµό»,
µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». Για
τον προτελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 152 του ν4412/16. Με την
έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύµβαση εκτέλεσης, εκτός
από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής
επίλυσης διαφορών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόµενες προς το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και
τους άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς νόµιµες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί των µισθών και
ηµεροµισθίων του προσλαµβανοµένου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους απασχολούµενου στο παρόν
έργο προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να µεριµνά κατά την µισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για
την κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόµενο. Ο ανάδοχος είναι
υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην
καταβολή τους µε δικές του δαπάνες χωρίς καµία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Για την πληρωµή του αναδόχου
είναι απαραίτητη η προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΙΚΑ για την µη οφειλή του προς αυτό. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει στην Υπηρεσία τα οικεία ασφαλιστήρια συµβόλαια του προσωπικού του,
στις περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει, η Υπηρεσία δικαιούται να
εφαρµόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους λογ/σµούς, που συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωµή του και
µέχρι τον χρόνο προσκόµισής τους. Εάν ο ανάδοχος παραλείψει την σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή
παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στην σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή
των ασφαλίστρων σε βάρος και για λογ/σµό του αναδόχου και κρατεί τις δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο
λογ/σµό του αναδόχου.

Άρθρο 16 : Αναθεώρηση
Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγµατικά εκτελέστηκαν µέσα στο προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο
µεταγενέστερη της προβλεπόµενης από το χρονοδιάγραµµα, θεωρούνται για τον υπολογισµό της αναθεώρησης
ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες που
εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση
υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της πραγµατικής εκτέλεσής τους. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µετά την
πάροδο της αρχικής συµβατικής προθεσµίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που
ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου,
εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι
προβλεπόµενες από το άρθρο 148 του ν4412/16 κυρώσεις, καθώς και οι διοικητικές και οι παρεπόµενες
χρηµατικές κυρώσεις, που προβλέπονται κατά τις κείµενες διατάξεις.
Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου κατά την έγκριση παρατάσεων της συνολικής προθεσµίας
των συµβάσεων των δηµόσιων έργων εκτιµάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση του
χρόνου συµβαλλόµενο µέρος για το σύνολο ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της
παραγράφου αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της.
Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύµβασης ορίζεται το
ηµερολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο: υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβαση, που καταρτίσθηκε
ύστερα από δηµοπρασία. Οι τιµές της σύµβασης παραµένουν σταθερές για τις εργασίες που εκτελούνται ή που
έπρεπε να εκτελεστούν µέσα στο τρίµηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αµέσως επόµενο
ηµερολογιακό τρίµηνο.
Η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε βάση τον τύπο της παρ. 6
του άρθρου 153 του ν4412/16.
Η αναθεώρηση της τιµής κάθε συµβατικού κονδυλίου γίνεται µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων
αναλύσεων τιµών που ορίζονται µε τα συµβατικά τεύχη. Όταν πρόκειται για κονδύλια που δεν ταυτίζονται µε
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άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις κατ' αποκοπή τιµών ή σύνθετων τιµών τα συµβατικά τεύχη ή
τα πρωτόκολλα νέων τιµών καθορίζουν για την αναθεώρησή τους παρεµφερή άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων
ή οµάδα τέτοιων κονδυλίων µε τα αντίστοιχα βάρη καθενός άρθρου.
Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη
σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Η αναθεώρηση κάθε αναθεωρητικής περιόδου περιλαµβάνεται στην πρώτη πιστοποίηση µετά την κοινοποίηση
των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι τότε υπολογίζεται η αναθεώρηση προσωρινά µε τους συντελεστές
της τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου για την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι συντελεστές αναθεώρησης. Για να
περιληφθεί σε πιστοποίηση η αναθεώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την αναθεώρηση
και η πληρωµή γίνεται από τις εγκεκριµένες για το έργο πιστώσεις.

Άρθρο 17 : Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες
Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 132 του ν4412/16, 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. 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 18: Ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξοµειώσεις εργασιών Νέες εργασίες
Τροποποιήσεις της σύµβασης χωρίς αύξηση της αξίας της µπορούν να γίνουν:
α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση καλύπτονται ιδίως
δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί
µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης
ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του
έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και
υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και
τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου
των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες,
οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών
ανέρχονται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του ως άνω ορίου,
σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β ' ) και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών
επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να
διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία.
β) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης εκτέλεσης δηµόσιου έργου επιτρέπεται να µειωθούν και η
δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της
ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
•

αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη.

•

ββ) ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως

περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.
•

γγ) ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

•

δδ) ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.

•
εε) ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του
έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά,
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και
απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης
από µία οµάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20%
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ή και 10%), µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του
οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οµάδες Εργασιών, οι
οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων,
έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή
σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων. Όλα τα όρια ή ποσοστά
αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά
αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζηµίωση.
Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαµβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιµές
µονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιµές για τις εργασίες
αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των
κατωτέρω περιπτ. α), β) και γ) ως εξής:
α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές τιµές για παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιµές
καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές αλλά περιλαµβάνονται σε
εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι τιµές καθορίζονται, σύµφωνα µε τα τιµολόγια
αυτά και
γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις οι τιµές καθορίζονται µε βάση τα
πραγµατικά στοιχεία κόστους.
Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και
αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα µέλη της επιτροπής
περιλαµβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό
προσωπικό η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, µη αποκλειοµένης της συµµετοχής
στην επιτροπή του επιβλέποντα και του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Κατά τα άλλα ισχύει το
άρθρο 156 του ν4412/16.
Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών που
τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο
ανεπιφύλακτα ή µε επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός
πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του ν4412/16. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην
περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα µε επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιµών εγκρίνονται µε ή χωρίς διορθώσεις από
την προϊσταµένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για
την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισµού των τιµών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει
υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώµη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης
αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει
τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατά του για επίλυση της διαφοράς.

Άρθρο 19 : Βλάβες στα έργα - Αποζηµιώσεις
Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός
αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου .
Αν το έργο 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.
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.
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Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα
έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία που οφείλεται σε αµέλεια,
απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας
βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.
Για να αναγνωρισθεί η αποζηµίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο ανάδοχος πρέπει να
δηλώσει γραπτώς στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το είδος και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για
την επανόρθωσή της κατά το µέτρο που µπορεί αυτή να εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει επίσης υποχρεωτικά
περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτηµα αποζηµίωσης για
αποκατάστασή τους.
Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επέλευση της βλάβης. Αν
πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί οριστικά η προθεσµία αυτή ορίζεται σε
είκοσι (20) ηµέρες. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προβαίνει αµέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του
περιεχοµένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των
συνθηκών που τις προκάλεσαν και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά
από την προϊσταµένη αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση
σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις
οποίες επήλθαν οι βλάβες, µε περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η
ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται µε λεπτοµέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και
προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους. Το πρωτόκολλο της
προηγούµενης παραγράφου επέχει θέση πράξης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης του
αναδόχου, σύµφωνα µε το νόµο. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον
ανάδοχο χωρίς καµιά επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο
προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτωση αυτή
υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή µε επιφύλαξη του
πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. Υπό την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 157 του ν4412/16, η αποζηµίωση αναγνωρίζεται µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει µε
τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της ενστάσεως.
Η αποζηµίωση προσδιορίζεται πάντοτε µε βάση τους συµβατικούς όρους και τιµές. Όταν η αποκατάσταση των
βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν αποµακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του
αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιµές µονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται
απολογιστικά.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση της
βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δηµιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή
για πρόκληση σηµαντικών ζηµιών σε τρίτους ή περαιτέρω σηµαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάµενος της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου, σύµφωνα
µε την παράγραφο 5 του άρθρου 157 του ν4412/16 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο µέτρο του
δυνατού, έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης που συνάφθηκε µε τον ανάδοχο. Η διαταγή
γι' αυτά µνηµονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 157 του ν4412/16 και κοινοποιείται
στην προϊσταµένη αρχή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόµενων
εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι' αυτό όλο το δυναµικό της οργάνωσής του. Η ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία µπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσµατική
αντιµετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή µέρους ή και του συνόλου των διατασσόµενων εργασιών
µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών
καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο
του έργου, εκτός αν µε την απόφαση της προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η
δαπάνη συνολικά ή µερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα.
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.
Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν από την
παραλαβή του, εκτελούνται µόνο µετά από έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η εντολή αυτή
κοινοποιείται απαραίτητα στην προϊσταµένη αρχή. Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών
συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του αναδόχου. Στις
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου
157 του ν4412/16.
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Άρθρο 20 : Ποιότητα στα δηµόσια έργα
Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια
ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη ∆ιεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου ∆ηµοσίων 'Εργων, από τις
άλλες κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, από φορείς
Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, διαπιστευµένους κατά την παραγράφου 2 του άρθρου 158 του ν4412/16 και από
«αναγνωρισµένους οργανισµούς» στο πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από το Πρόγραµµα
Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και τα συµβατικά τεύχη συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων της παράγραφο 3 του
άρθρου 158 του ν4412/16. Ως «αναγνωρισµένοι οργανισµοί», κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται
τα εργαστήρια δοκιµών, τα εργαστήρια βαθµονόµησης, οι οργανισµοί ελέγχου και οι οργανισµοί πιστοποίησης
που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς
αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισµένων οργανισµών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη - µέλη.

Άρθρο 21 : Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα Παράλειψη συντήρησης
Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή
ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας εκ των
οποίων ανήκει στην οµάδα επίβλεψης, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής
ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο
της επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί
απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή
υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής.
Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η µη
χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η
καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας
Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές
έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των
υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις
πιστώσεις του έργου.
Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει
ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώµατα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή
και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να
περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το
ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή
καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του
ελαττώµατος.
Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος
ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (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, αν ο προϊστάµενος της
διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει µε διαταγή του το ελάττωµα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι
εργασίες για την άρση του ελαττώµατος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των κινδύνων
εκτελούνται αµέσως από τον ανάδοχο. Ο επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της διευθύνουσας υπηρεσίας
παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και καταχωρεί στο ηµερολόγιο όλα τα µέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για
την εκτέλεση της διαταγής. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή αίρεται, αν
πρόκειται για εργασίες που θα καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπόθεση άλλων εργασιών,
οπότε η διαταγή του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας µπορεί να ορίζει τη µη συνέχιση των εργασιών
πριν από την αποκατάσταση των ελαττωµάτων.
Αν ο ανάδοχος µε την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων δοκιµών για την
εξακρίβωση του ελαττώµατος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται πριν εκδοθεί απόφαση επί της ενστάσεως, ύστερα
από εντολή της προϊσταµένης αρχής, που προσδιορίζει το είδος και την έκτασή τους. Οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 159 του ν4412/16 για την επιβάρυνση της δαπάνης εφαρµόζονται και στην
περίπτωση αυτή.
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Η προϊσταµένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την απόφασή της µπορεί να
διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς την απόφαση αυτή. Αν τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή δικαστικά
δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του, έχει το δικαίωµα να πληρωθεί µε τους συµβατικούς όρους και τιµές για
τις πρόσθετες εργασίες. Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων του
αναδόχου συντάσσονται νέες τιµές που λαµβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που τάσσεται σε
αυτόν µε την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσα στην ίδια προθεσµία από την κοινοποίηση
της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί να εκτελεσθούν µε
µέριµνα της διευθύνουσας υπηρεσίας µε οποιονδήποτε 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.
Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 159 του ν4412/16 εφαρµόζονται ανάλογα και για την
περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα τον
βαρύνει η συντήρηση αυτή.
Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα δεν περιλαµβάνονται στην πιστοποίηση. Οι εργασίες που
παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή
µέχρι την αποκατάσταση του ελαττώµατος. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες,
µπορεί η περικοπή να γίνει στην επόµενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόµενες πιστοποιήσεις, σύµφωνα µε
σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
170 του ν4412/16 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωµάτων γίνεται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' -ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 22 : Εγγύηση για την καλή εκτέλεση
Για να υπογραφεί η εργολαβική σύµβαση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και να καταθέσει
εγγύηση για την καλή εκτέλεση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 , το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 23 : Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου του έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλµένο όργανο της
επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του
εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες
που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες
που αποµένουν για εκτέλεση.
Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του
έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών) την οποία κοινοποιεί αµελλητί στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν
εκδοθεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την
υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα
κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141 του ν4412/16. Την
έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αν έχει περατώσει
τα έργα. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία
διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν4412/16.
Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη
λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί µε διαταγή του προς τον
ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην
περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάστασή των ελλείψεων και
αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.
Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν
περατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο εφαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 159 και 160
του ν4412/16.
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Άρθρο 24 : ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση
Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο που έχει περατωθεί µπορεί να δοθεί σε χρήση,
ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.
Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, του
επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν ο
εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική µνεία κατά περίπτωση και αυτό κοινοποιείται
αρµόδια. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου που παραδίδεται για χρήση και συνοπτική περιγραφή
της κατάστασης των εργασιών.
Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την περάτωση των
εργασιών του έργου, αν αυτό προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η
διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν από τη σύµβαση
προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια
διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών. Στις
περιπτώσεις αυτές µπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου µετά από σχετική απόφαση της
διευθύνουσας υπηρεσίας.
Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου.
Άρθρο 25 : Προσωρινή παραλαβή του έργου
Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαµβάνεται προσωρινά. Με την προσωρινή
παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. 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 του ν4412/16, 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 και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141 του ν4412/16. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή
υπογράψει «µε επιφύλαξη» το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια
εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή ειδικής όχλησης.
Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταµένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού
προηγουµένως η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή
σύνταξη της τελικής επιµέτρησης. Η επιτροπή είναι τριµελής, όταν όµως πρόκειται για σηµαντικά έργα µπορεί να
ορισθούν µέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον µέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων,
ανάλογα µε τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από
υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Τα µέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν
αντίστοιχη εµπειρία και ικανότητα και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, σύµφωνα µε το
ηλεκτρονικό σύστηµα της παραγράφου 6 του άρθρου 118 του ν4412/16. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και
διενεργεί την παραλαβή µε πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται
πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται
κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναµία υπογραφής από τον
Πρόεδρο ή µέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους µε
σχετική µνεία των λόγων της αδυναµίας υπογραφής.
Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιµετρήσεις,
µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης,
όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς να δεσµεύεται από το περιεχόµενο του τελικού
συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα, στον οποίο µπορεί να επέµβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις
ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των
εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων . Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το
δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες
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που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωµατικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή
παραδεκτές µεν αλλά µε µείωση της τιµής τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους
αδειοδοτήσεων του έργου.
Στην παραλαβή καλείται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 143 του ν4412/16
να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόµιµα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί
να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την
υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1
του άρθρου 143 του ν4412/16. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική
ένσταση ασκείται µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του ν4412/16, υπολογιζόµενη από
την υπογραφή του µε επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται
µε την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταµένη αρχή. Αυτή µπορεί να αναβάλει την έγκριση του
πρωτοκόλλου µέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν.
Το πρωτόκολλο συντάσσεται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση.
Στην περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή ελαττωµατικών ουσιωδών εργασιών
συντάσσει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 170 του ν4412/16 και
προτείνει την αναβολή της παραλαβής µέχρι την αποκατάσταση των αναφεροµένων εργασιών. Το εν λόγω
πρωτόκολλο υπογράφεται από την επιτροπή και τον ανάδοχο και διαβιβάζεται µε τις απόψεις της ∆ιευθύνουσας
υπηρεσίας επί της ένστασης του αναδόχου στην προϊσταµένη αρχή η οποία εξετάζει το πρωτόκολλο και την
ένσταση και εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αµελλητί στον ανάδοχο, µαζί µε ειδική
διαταγή της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας για την αποκατάσταση και είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις
απορριπτέες ή ελαττωµατικές εργασίες εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο αναστέλλεται η προθεσµία αυτοδίκαιης έγκρισης της
προσωρινής παραλαβής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού ή αν ο ανάδοχος ειδοποιήσει ότι
αποκατέστησε αυτές τις εργασίες, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ενηµερώνει αµελλητί τον πρόεδρο της επιτροπής
παραλαβής, ο οποίος προσκαλεί άµεσα την επιτροπή παραλαβής η οποία συντάσσει εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος και πάντως όχι περισσότερο των δεκαπέντε ηµερών και υπογράφει από κοινού µε τον ανάδοχο
συµπληρωµατικό πρωτόκολλο. Το συµπληρωµατικό πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του αρχικού
πρωτοκόλλου και διαβιβάζεται µε ένσταση του αναδόχου για έγκριση από την Προϊσταµένη αρχή η οποία το
εγκρίνει εντός µηνός από την υποβολή του.
Στην περίπτωση που επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή ελαττωµατικών επουσιωδών εργασιών
συντάσσει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 170 του
ν4412/16 και παραλαµβάνει το έργο µε παραδεκτές τις ελαττωµατικές εργασίες αλλά µε µείωση της τιµής τους.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τµηµάτων
έργων που περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση,
καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που µια εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης
και έκπτωσης.
Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
(Φ.Α.Υ.), σύµφωνα µε την απόφαση ∆ΕΕΠΠ/ οικ.433/ 19.9.2000 Β' 1176) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.
Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, µε
βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους
χρήσης του έργου.

Άρθρο 26 : Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή
του, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του ν4412/16 και µετά την
πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες.
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο (2) µήνες από αυτή
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση.
Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά
τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την
αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του
έργου εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές
εκτελούνται από την υπηρεσία.
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Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι
απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για
λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. Οι εργασίες και
ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής
προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε την διευθύνουσα υπηρεσία.

Άρθρο 27 : Οριστική παραλαβή
Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3, 5 και 6
του άρθρου 170 του ν4412/16, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείµενο της οριστικής
παραλαβής.
Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο
συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύµφωνα µε
το άρθρο 171 του ν4412/16. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία, θεωρείται
ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής
όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι
πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141 του ν4412/16. Αν η προσωρινή παραλαβή
δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.
Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση
των εργασιών.
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η
συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου
από την εργολαβική σύµβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του
ν4412/16
Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των
εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγµα που έχει
καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.
Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
(Φ.Α.Υ.).

Άρθρο 28 : Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου
Με την επιφύλαξη µικρότερων προθεσµιών που προβλέπονται στον ν4412/16 τα εν γένει δικαιώµατα του
αναδόχου από τη σύµβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν
ασκηθούν, µε σχετική αίτησή του προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από
την εµφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας.

Άρθρο 29 : ∆ιοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών
Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννοµο συµφέρον του
αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται µε κατάθεση στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν
σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στον ν4412/16
Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταµένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της µέσα σε δύο (2) µήνες από την κατάθεση της
ένστασης.
Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή µερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία της
προηγούµενης παραγράφου, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του διµήνου. Η έκδοση ή
κοινοποίηση απόφασης επί της ένστασης, µετά την πάροδο του διµήνου, δεν µεταθέτει την έναρξη της τρίµηνης
προθεσµίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας.
Αίτηση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταµένης αρχής ή του κυρίου του
έργου, εφόσον µε τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δηµιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίµηνη προθεσµία για την άσκηση της αίτησης
θεραπείας αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.
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Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την έκδοση πράξης η οποία υπόκειται σε ένσταση και η Προϊσταµένη αρχή κατά
την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών της, οφείλουν να µνηµονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης ή
αίτησης θεραπείας, την ανατρεπτική προθεσµία για την άσκησή τους και το αποφαινόµενο όργανο.
Η αίτηση θεραπείας δεν είναι απαραίτητο να έχει συνταχθεί µε ορισµένο τύπο, πρέπει όµως να αναφέρει την
πράξη ή την παράλειψη, κατά της οποίας στρέφεται, σύντοµο ιστορικό της σύµβασης και της διαφωνίας, τους
λόγους, στους οποίους στηρίζει τις απόψεις του αυτός που υποβάλλει την αίτηση και ορισµένα αιτήµατα, τα
οποία πρέπει να είναι ταυτόσηµα µε τα αιτήµατα της ένστασης που τυχόν προηγήθηκε. Η αίτηση θεραπείας
απευθύνεται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή στο κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο και η επίδοσή της γίνεται πάντοτε µε δικαστικό επιµελητή,
κοινοποιείται δε και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη πράξη. Αν η αίτηση στρέφεται κατά
παράλειψης έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γίνεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία.
Η αίτηση θεραπείας συνοδεύεται από αντίγραφα της πράξης, από την οποία προήλθε η διαφωνία, της ένστασης
που υποβλήθηκε κατ' αυτής και της πράξης ή απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η αίτηση, αν κοινοποιήθηκε
τέτοια πράξη ή απόφαση.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και η αρµόδια για την ένσταση προϊσταµένη αρχή, αν η ίδια δεν είναι αρµόδια για την
εισήγηση, υποχρεούνται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την κατάθεση της αίτησης να διαβιβάσουν στην
αρµόδια για την αίτηση θεραπείας υπηρεσία τις απόψεις τους επί αυτής και το φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος
περιλαµβάνει πάντοτε τα συµβατικά τεύχη ή αντίγραφά τους. Η παράλειψη αυτή αποτελεί πειθαρχική παράβαση
και επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 141του ν4412/16. Τα συµβατικά τεύχη
µπορεί να τα προσκοµίσει και αυτός που υποβάλλει την αίτηση.
Προκειµένου να συζητηθεί η αίτηση θεραπείας στο τεχνικό συµβούλιο η αρµόδια για την εισήγηση υπηρεσία, σε
συνεννόηση µε τη Γραµµατεία του Συµβουλίου καλεί µε έγγραφη πρόσκλησή της τον ανάδοχο να παραστεί, σε
ορισµένη ηµέρα και ώρα και πάντως όχι νωρίτερα από δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης,
αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στη συνεδρίαση του συµβουλίου, για να
υποστηρίξει τις απόψεις του και να δώσει κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση που θα ζητηθεί από τα µέλη
του συµβουλίου. Η επίδοση της πρόσκλησης γίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του ν4412/16. Κατά τη
συζήτηση καλείται και ο κύριος του έργου που υποβάλλει αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις κατ' αυτής. Αν ο
ανάδοχος, µολονότι κλήθηκε, δεν παρέστη ο ίδιος ή µε αντιπρόσωπό του, γίνεται σχετική µνεία στα πρακτικά του
συµβουλίου και το συµβούλιο προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας και χωρίς την παρουσία του. Τα
ίδια εφαρµόζονται και όταν κληθεί και δεν παραστεί ο κύριος του έργου, ο οποίος άσκησε αίτηση θεραπείας ή
αντιρρήσεις.
Η εξέταση της αίτησης θεραπείας αρχίζει µε την προφορική ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της αρµόδιας
υπηρεσίας προς το συµβούλιο. Η εισήγηση ερευνά πρώτα το εµπρόθεσµο της αίτησης θεραπείας, της ένστασης
που τυχόν προηγήθηκε, της επίδοσης της αίτησης θεραπείας στον αντισυµβαλλόµενο, στις περιπτώσεις που
απαιτείται τέτοια επίδοση, καθώς και των αντιρρήσεων του αντισυµβαλλοµένου, αν έχουν υποβληθεί
αντιρρήσεις. Στη συνέχεια εξετάζει την ουσιαστική βασιµότητα της αίτησης θεραπείας, ανάλογα µε τους
περιεχόµενους σε αυτή λόγους και τα προβαλλόµενα σχετικά αιτήµατα. Αν η αίτηση έχει οικονοµικό αντικείµενο,
η εισήγηση περιλαµβάνει εκτίµηση αυτού. Την προφορική ανάπτυξη της εισήγησης ακολουθεί συζήτηση για την
πλήρη ενηµέρωση των µελών του συµβουλίου στην υπόθεση. Στη συνέχεια καλείται να ακουσθεί αυτός που
άσκησε την αίτηση θεραπείας και αυτός που τυχόν υπέβαλε αντιρρήσεις. Ο πρόεδρος του συµβουλίου ορίζει τη
σειρά ακρόασης ή και την ενδεχόµενη ταυτόχρονη ακρόαση. Όταν οι ενδιαφερόµενοι αποχωρήσουν, συνεχίζεται
η συζήτηση από το συµβούλιο, το οποίο µετά το τέλος της συζήτησης γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα για την
υπόθεση.
Σε κάθε αίτηση θεραπείας αποφασίζει το κατά περίπτωση αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνώµη του
αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την επίδοση της αίτησης θεραπείας.
Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί µε απόφαση του κατά περίπτωση αποφαινόµενου οργάνου ή αν αυτό δεν
εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του µέσα στην τρίµηνη προθεσµία της παραγράφου 14 του άρθρου 174
του ν4412/16, αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο,
σύµφωνα µε το άρθρο 175 του ν4412/16. Η κοινοποίηση της απόφασης γίνεται µέσα στην ανωτέρω τρίµηνη
προθεσµία. Αν τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα δεν προσκοµίσουν µέχρι το δεύτερο δεκαήµερο του τρίτου µήνα
το σχέδιο απόφασης επί της αίτησης θεραπείας στο κατά περίπτωση αποφαινόµενο όργανο επιβάλλονται οι
πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 141 του ν4412/16.
Αν η αίτηση θεραπείας είναι εµπρόθεσµη, το κατά περίπτωση αποφαινόµενο όργανο µπορεί να εκδώσει την
απόφασή του και µετά την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 14 του άρθρου 174 του ν4412/16, αλλά
οπωσδήποτε όχι πέραν του έτους από τη λήξη αυτής, εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσµία για την άσκηση
προσφυγής ή έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα σχετική προσφυγή και δεν έχει ακόµα εκδοθεί επί της προσφυγής αυτής
απόφαση του ∆ικαστηρίου. Η απόφαση του κατά περίπτωση αποφαινοµένου οργάνου που εκδίδεται, σύµφωνα
µε την παράγραφο αυτή δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο και είναι εκτελεστή µόνο αν την αποδέχεται αυτός
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που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας και παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης προσφυγής και από τυχόν
ασκηθείσα προσφυγή του. Η αποδοχή µπορεί να γίνει σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός από την
κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η τυχόν εκδοθείσα απόφαση
του εφετείου.

Άρθρο 30 : ∆ικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη σύµβαση κατασκευής δηµόσιου έργου
επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο αρµόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας ή του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών αυτών είναι το διοικητικό ή το πολιτικό εφετείο της
περιφέρειας, στην οποία εκτελείται το έργο.
Της προσφυγής στο εφετείο προηγείται υποχρεωτικά αίτηση θεραπείας, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του
ν4412/16, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφυγή στο εφετείο ασκείται µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης που εκδόθηκε επί της αίτησης
θεραπείας ή από τη λήξη της τρίµηνης προθεσµίας της παραγράφου 14 του άρθρου 174 του ν4412/16. ∆εν
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της
οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντοµότερα. Οι διάδικοι υποχρεούνται να
προσκοµίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά µέσα. Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και
αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο
διοικητικό εφετείο από τη ∆ιοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την οποία η υπόθεση
συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων, αν το ζητήσει ο ίδιος. Η συζήτηση και η
διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µια δικάσιµο, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία που υπάγεται η
υπόθεση. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, επιτρέπεται διακοπή για άλλη ηµέρα και ώρα ενώπιον των ίδιων δικαστών,
µε προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων, των
µαρτύρων και εκείνων που δεν παρίστανται.
Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έχουν
δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν
πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το
ταχύτερο και αρκεί πιθανολόγηση. Οι αποφάσεις του διοικητικού ή πολιτικού εφετείου είναι αµέσως εκτελεστές.
Η αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων του πολιτικού εφετείου επιτρέπεται µόνο για τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθµούς 1 έως 7, 9, 16, 17, 19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Αν από την
εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι εύκολη, µπορεί
να διαταχθεί µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης της
προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η
εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από το διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται,
συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου
της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, το οποίο συγκροτείται από τρία µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται
υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί,
µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
Αν ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής ασκήσει αναίρεση, µε αίτηση του αναδόχου, µπορεί µέχρι την
εκδίκασή της να γίνει συµβιβασµός. Για το συµβιβασµό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων ή του αρµόδιου οργάνου των φορέων που εκτελούν δηµόσια έργα, ύστερα από γνώµη
του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου. Μετά την αποδοχή αυτής από τον ανάδοχο, ο κύριος του έργου ή ο φορέας
κατασκευής παραιτείται από την αναίρεση.
Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη της, που
µεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική οµοδικία.

Άρθρο 31 : Έκπτωση αναδόχου
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές
της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.
Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
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α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως την έναρξη των εργασιών ή την
υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση. β) Υπερβεί µε
υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο στη σύµβαση χρόνο για την
ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.
γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, έστω και µία αποκλειστική προθεσµία του
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος
έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του
συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι
δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των
εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών
και µε επιβολή των προβλεποµένων στις διατάξεις του άρθρου 148 του ν4412/16.
δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον
µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 159 του ν4412/16 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του
έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου.
ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την τήρηση των κανόνων
ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της
διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. στ) ∆ιαπιστωθεί ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική επιστολή
Η περίπτωση γ' της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των
ενδεικτικών προθεσµιών της παρούσας παραγράφου. Για την εφαρµογή της καθορίζονται υποχρεωτικά στα
συµβατικά τεύχη και για την περίοδο έναρξης των εργασιών εκτέλεσης, ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανά
έναν (1) ή το πολύ δύο (2) µήνες ανάλογα µε το µέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως άνω
ενδεικτικές προθεσµίες τίθενται για το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας του ενός
τετάρτου (1/4) της αρχικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν µπορεί να είναι
µικρότερο από έξι (6) µήνες.
Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 143 του ν4412/16, ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας, εκτός της περίπτωσης της παρ. 5
του άρθρου 105 του ν4412/16, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου αυτού και
περιλαµβάνει συγκεκριµένη αναλυτική περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος
µέσα στην τασσόµενη προθεσµία, µε εκτίµηση του κόστους εφόσον αφορούν τιµολογούµενες εργασίες. Η
τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή
αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. ∆εν µπορεί πάντως να είναι µικρότερη από δέκα (10)
ηµέρες, ούτε και µεγαλύτερη από τριάντα (30) ηµέρες.
Όταν ζητείται η λήψη µέτρων για την αποτροπή επείγοντος κινδύνου, η προθεσµία που τάσσεται µπορεί να είναι
µικρότερη των δέκα (10) ηµερών.
Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και η έκπτωση κηρύσσεται άµεσα, ύστερα από
προηγούµενη ακρόαση, κατόπιν κλήσης η οποία επιδίδεται προ πέντε (5) ηµερών, µε απόφαση της
διευθύνουσας υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος υποπίπτει, αποδεδειγµένα, σε ένα από τα
αδικήµατα ή τα πειθαρχικά παραπτώµατα που επισύρουν τον αποκλεισµό του, σύµφωνα µε την διακήρυξη του
διαγωνισµού στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των
παραγράφων 7 έως 13 άρθρου 160 του ν4412/16.
Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσµίες που τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριµένων
εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του, για την
εµπρόθεσµη εκτέλεση των έργων ή τµηµάτων του και υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες από την υπέρβαση των
συµβατικών προθεσµιών.
Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί µε το
περιεχόµενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αµέσως και πάντως πριν από την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών
από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας η οποία
κοινοποιείται στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 143 του ν4412/16.
Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος, σε συµµόρφωση προς την
ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση, µε αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες που
δεν συµµορφώθηκε.
Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την
αρµόδια προς τούτο προϊσταµένη αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση,
αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να
συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται, µετά γνώµη του αρµόδιου
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Τεχνικού Συµβουλίου, από την προϊσταµένη αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) µηνών από την
κατάθεσή της. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, µεταξύ δε των λόγων αποδοχής µπορεί να
περιλαµβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθµού ή της ποιότητας των εκτελούµενων εργασιών, ώστε να
πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Αν η ανωτέρω δίµηνη προθεσµία παρέλθει
άπρακτη, κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαίτιων υπαλλήλων κατά το άρθρο 141 του ν4412/16, για
την επιβολή ποινών αναλόγων προς τις επιπτώσεις της αµέλειάς τους στα συµφέροντα του κυρίου του έργου,
επιπλέον δε, ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες, έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση της
προϊσταµένης αρχής επί της ενστάσεώς του. Για το χρόνο διάρκειας της διακοπής δικαιούται ισόποση παράταση
προθεσµίας µε αναθεώρηση, εφόσον η ένστασή του γίνει τελικά αποδεκτή, ενώ η διακοπή των εργασιών δεν
αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύµβασης. Ουδεµία εργασία εκτελούµενη µετά την ηµέρα της κατά τα άνω
υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και µέχρι την έκδοση θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται
για πληρωµή.
Μόλις οριστικοποιηθεί η έκπτωση, µε την κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης επί της ενστάσεως, η
προϊσταµένη αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τη ∆ιεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραµµατείας
Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Αν µετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν από την οριστικοποίησή της ο ανάδοχος εξακολουθεί να παραµελεί
τις υποχρεώσεις του, η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να επέµβει για την αποτροπή ενδεχόµενων κινδύνων για
το έργο και εκτελεί τις απαιτούµενες προς τούτο εργασίες σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. Επίσης
εκτελεί τις απαραίτητες κατεπείγουσες εργασίες µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και µέχρι τον καθορισµό
του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόµενων εργασιών, από την αρµόδια προϊσταµένη αρχή. Η εκτέλεση των
εργασιών της παραγράφου αυτής γίνεται µε απευθείας εντολή ανάθεσης σε άλλον εργολήπτη ή µε πρόχειρο
διαγωνισµό ή µε αυτεπιστασία η οποία εκδίδεται από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται αµέσως από το έργο και η
εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντοµότερο δυνατό.
Κατ' εξαίρεση, µπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο ανάδοχο να συµπληρώσει ηµιτελείς εργασίες, ώστε να
καταστεί δυνατή η επιµέτρησή τους ή να εκτελέσει εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων.
Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες, τις οποίες υποχρεούται να
υλοποιήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός µηνός από την οριστικοποίηση της έκπτωσης: α) Καθίσταται άµεσα
απαιτητό το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής προσαυξηµένο µε τους νόµιµους τόκους και εισπράττεται
από τον κύριο του έργου µε κατάπτωση ανάλογου ποσού της αντίστοιχης εγγύησης. β) Καταπίπτει υπέρ του
κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, όπως
ορίζονται στο άρθρο 72 και κατά µέγιστο µέχρι το υπολειπόµενο προς κατασκευή ποσό της σύµβασης και
εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασµός. γ) Καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών
που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου και για τις τµηµατικές
προθεσµίες. Οι ποινικές ρήτρες περιλαµβάνονται στον εκκαθαριστικό λογαριασµό της έκπτωτης εργολαβίας.
Για την εκκαθάριση της εργολαβίας καλείται ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει µέσα σε έναν (1) µήνα την
επιµέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Αν αµελήσει την υποχρέωσή του αυτή, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
προβαίνει η ίδια στη σύνταξη της επιµέτρησης ή την αναθέτει σε ιδιώτη µηχανικό, καλώντας τον έκπτωτο
ανάδοχο να παραστεί. Η επιµέτρηση ελέγχεται και εγκρίνεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός µηνός από
της υποβολής της και κοινοποιείται στον έκπτωτο ανάδοχο, ο οποίος µπορεί να υποβάλει ένσταση εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και αν η επιµέτρηση συνταχθεί µε επιµέλεια της διευθύνουσας
υπηρεσίας. Επί της ένστασης αποφαίνεται η προϊσταµένη αρχή εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν η
επιµέτρηση ανατεθεί προς σύνταξη σε ιδιώτη µηχανικό, η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις πιστώσεις του
έργου µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και περιλαµβάνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασµό της
έκπτωτης εργολαβίας. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει µόνο ολοκληρωµένες εργασίες. Κατ' εξαίρεση ηµιτελείς
εργασίες και εισκοµισθέντα στο εργοτάξιο υλικά περιλαµβάνονται στην επιµέτρηση, αν κατά την κρίση της
υπηρεσίας είναι χρήσιµα για τον κύριο του έργου, εν όψει της προοπτικής συνέχισής του.
Στον εκκαθαριστικό λογαριασµό περιλαµβάνεται το σύνολο των ποινικών ρητρών της παρ. 10 άρθρου 160 του
ν4412/16 και κάθε άλλη εκκαθαρισµένη απαίτηση κατά του έκπτωτου αναδόχου. Αν ο εκκαθαριστικός
λογαριασµός είναι αρνητικός, η διαφορά εισπράττεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη
των απαιτήσεων του κυρίου του έργου. Αν κατά την παραλαβή των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας, που
διενεργείται ταυτόχρονα ως προσωρινή και οριστική, προκύψουν διαφορές στα ποσά του εκκαθαριστικού
λογαριασµού, συντάσσεται νέος τελικός λογαριασµός, αλλιώς ο εκκαθαριστικός λογαριασµός ισχύει ως τελικός.
Αν, µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταµένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου,
προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη του διαγωνισµού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος
και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισµό. Η σύµβαση εκτέλεσης συνάπτεται
εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταµένη αρχή
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έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη της
πρότασης. Αν ο ανωτέρω µειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύµβασης, η προϊσταµένη αρχή
προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και
αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταµένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την
κρίση της είτε στην ανοικτή δηµοπρασία είτε στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.
Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση που η προϊσταµένη αρχή κρίνει
αιτιολογηµένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ µπορεί να
εφαρµόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της
σύµβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση µε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείµενες
διατάξεις.

Άρθρο 32 : ∆ιακοπή εργασιών - ∆ιάλυση της σύµβασης
Η σύµβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για
οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν µε τη διαταγή αυτή ορίζεται µεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να
εκτελεσθούν οριζόµενες στη διαταγή εργασίες.
Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης:
α) Αν µετά την υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) µήνες
µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύµβαση ορίζεται διαφορετικά
σχετικά µε την έναρξη των εργασιών.
β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε µε διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα
κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της
διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. γ)
Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωµών, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 152 του ν4412/16, η
διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών. δ) Αν η καθυστέρηση των
εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσµία.
Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος
υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη
δήλωση αυτή:
α) Καθορίζεται συγκεκριµένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η
οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.
β) ∆ίνονται στοιχεία για τα τµήµατα του έργου που έχουν κατασκευαστεί µέχρι τη διακοπή των εργασιών και για
την εκτίµηση της αξίας τους.
γ) Περιγράφονται τα τµήµατα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η
έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν
πρόκειται για τέτοια περίπτωση.
∆ήλωση που δεν περιλαµβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα. Η δήλωση κοινοποιείται
και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον φορέα κατασκευής του έργου.
Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παρ. 3 άρθρου 161 του ν4412/16 η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
εξακριβώνει µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή
απορρίπτει το περιεχόµενο της δήλωσης.
Αν περάσει διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την υποβολή της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, για
διακοπή των εργασιών µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου ή δύο (2) µηνών, σε
περίπτωση καθυστέρησης πληρωµών, ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης. Στην
περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των προηγούµενων παραγράφων συνεκτιµώνται για το σχηµατισµό γνώµης στο
αίτηµα του αναδόχου.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσµίας
µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει
να κοινοποιηθεί αµελλητί στον ανάδοχο µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Μέχρι τότε, όπως και σε
περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται µέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Το δικαίωµα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύµβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το
στοιχείο α' και από το στοιχείο β' της παρ. 2 άρθρου 161 του ν4412/16, ασκείται µόνο µετά πάροδο τριών (3)
µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των
εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται µε δικαστικό
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επιµελητή στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον
φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή
της στην προϊσταµένη αρχή.
Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση µέσα σε δύο (2) µήνες από την
επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης
επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύµβασης, ο
ανάδοχος µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής µαζί µε την
προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν
δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιµασία του χρόνου.

Άρθρο 33 : Ματαίωση διάλυσης
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συµφωνεί µπορεί να µαταιωθεί η διάλυση, αφού αποζηµιωθεί ο ανάδοχος για τις
θετικές του µόνο ζηµίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.
Για τη µαταίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας σχετική
αίτηση µε στοιχεία υπολογισµού της αποζηµίωσης που αξιώνει. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση
στην προϊσταµένη αρχή, µε ταυτόχρονη σχετική εισήγησή της. Η προϊσταµένη αρχή συγκροτεί επιτροπή που
ερευνά το βάσιµο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιµά το ύψος των θετικών ζηµιών που προκλήθηκαν από
την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο
πληροφορίες και συµπληρωµατικά στοιχεία.
Η µαταίωση διάλυσης της σύµβασης και η σχετική αποζηµίωση εγκρίνονται µε απόφαση της προϊσταµένης
αρχής. Η έγκριση µαταίωσης της διάλυσης γίνεται µετά από προηγούµενη γραπτή αποδοχή του ύψους της
αποζηµίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζηµίωση δεν µπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιµήσει η
επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συµπλήρωση των στοιχείων της
έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της µαταίωσης µπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρµογές στις
προθεσµίες του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 34: Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*
Ο
ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του
έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (άρθ. 7-9), Ν. 3850/10** (άρθ. 42),
Ν. 4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7).

1.

2.

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν. 4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14- 5-01
και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή
άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: άρθ.
138 παρ.7 του Ν.4412/2016.
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους
ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη
γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (άρθ. 111),
Π∆ 305/96 (άρθ. 10,11), Ν.3850/10 (άρθ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς
της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο
εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆
305/96.
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρθ. δεύτερο,
καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.
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3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων
γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30
εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (άρθ. 3 παρ. 12 και 13). Η
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις του ΣΑΥ το οποίο αποτελεί τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου
(οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (άρθ. 3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθ. 138 παρ.7.
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει το ΣΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα
εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει το ΣΑΥ ώστε να περιληφθεί σε αυτό εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης
της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία,
µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (άρθ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε
η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθ. 138 παρ.7.
ε. Να τηρήσει το ΣΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (άρθ. 3 παρ.10) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. στ. Μετά
την περαίωση των εργασιών µέσα σε δύο (2) µήνες υποβάλλεται από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση και το
µητρώο του έργου που περιλαµβάνει και το ΦΑΥ.
ζ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα
εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
Το περιεχόµενο των ΣΑΥ και ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρθ.3 παρ. 5- 7) και στις ΥΑ :
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (άρθ. 3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν
στο Ν.4412/2016 άρθ. 138 παρ.7.
1.

2.

Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (άρθ. 3 παρ.4), όταν:

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία
στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (άρθ. 12 παράρτηµα
ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα:
θεώρηση του σχεδίου υγείας (ΣΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7
παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-32012 εγκύκλιο του Ειδ.
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε
∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016
άρθ.(170 και 172).

3.

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το
συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρθ.3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆)
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.

4.

∆ιευκρινίσεις σχετικά µετ ην εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.

5.

Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας
και υγείας

3.2

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

29

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους
σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (άρθ. 8 παρ.1 και άρθ. 12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (άρθ. 8 παρ.2 και άρθ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν
αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση
αποδοχής : Ν.3850/10 (άρθ. 9).
δ. Στα πλαίσια τ ων υποχρεώσεων τ ου αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν
οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (άρθ. 43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

1.

Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις
τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).

2.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας
(Ν.3850/10 άρθ. 20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας
και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον
επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει
στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (άρθ. 43 παρ.2β).

3.

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές
και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά
ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43
παρ.2α).
Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (άρθ. 43 παρ.2γ).

4.
5.

Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (άρθ. 18 παρ.9).

3.3

Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των
προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο
σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας
Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα
αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ :
Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρθ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /
12-9-2003.
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η.Μ.Α. Στα
πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και
επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
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Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1

Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα
ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV
µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε
να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75- 79), Π∆
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα
απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆
1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρθ.9296), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). ε. Την εξασφάλιση
παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών,
φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96
(αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως :
προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ,
εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο
εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94,
Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ

4.2

Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των
οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΟΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων»
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΟΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »

-

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

-

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης
τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (άρθ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (άρθ. 43,44). γ. Να
συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων
τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (άρθ. 8.δ και
άρθ. 12, παραρτ.ΐν µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθ. 31,35). δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας
που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και
άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (άρθ. 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθ. 8), Π∆ 305/96 [άρθ. 8 (γ, ε, στ,
ζ) και αρθ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν.
3542/07 (αρ.30). ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς
παράγοντες : Ν.3850/10 (άρθ. 36-41), Π∆ 82/10.
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4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). α. Ο
ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του
λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα,
φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (άρθ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94
και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (άρθ. 12 παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και
το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1.

Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας

2.

Άδεια κυκλοφορίας

3.

Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.

4.

Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)

5.
Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (άρθ. 12, παραρτ. IV, µέρος Β ' , τµήµα ΙΙ,
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος
συνοδεύει τον χειριστή.

Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα
µε το Π∆ 89/99 (άρθ. 4α παρ.3 και 6).

6.

Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 (άρθ. 3 και άρθ. 4. παρ.7 ).

7.

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω
απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
5.1

Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων,
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ. 10 ).
5.2

Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε

στέγες
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
5.3

Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.4

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

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
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6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
Α. ΝΟΜΟΙ

∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΜΕΤΡΑ

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ν. 495/76

ΦΕΚ 337/Α/76

ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ 154/Β/84

Ν. 1396/83

ΦΕΚ 126/Α/83

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ 132/Β/89

Ν. 1430/84

ΦΕΚ 49/Α/84

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

Ν. 2168/ 93

ΦΕΚ 147/Α/93

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΦΕΚ 187/Β/93

Ν. 2696/99

ΦΕΚ 57/Α/99

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΕΚ 765/Β/93

Ν. 3542/07

ΦΕΚ 50/Α/07

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΦΕΚ 450/Β/94

Ν. 3669/08

ΦΕΚ 116/Α/08

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93

ΦΕΚ 451/Β/93

Ν. 3850/10

ΦΕΚ 84/Α/10

ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΦΕΚ 301/Β/94

Ν. 4030/12

ΦΕΚ 249/Α/12

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΕΚ 73/Β/94

ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΦΕΚ 978/Β/95

Ν. 4412/16
Β.
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ΦΕΚ 128/Α/77 ΦΕΚ ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΥΑ ΦΕΚ 677/Β/95 ΦΕΚ
20/Α/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α 1035/Β/96
ΦΕΚ
ΦΕΚ 193/Α/80 ΦΕΚ αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ 113/Β/97 ΦΕΚ 987/Β/99
Π. ∆. 413/77 Π. ∆. 95/78 Π. ∆.
260/A/81
ΦΕΚ αρ.οικ.16289/330/99
ΦΕΚ 1186/Β/03 ΦΕΚ
216/78 Π. ∆. 778/80 Π. ∆.
106/Α/89
ΦΕΚ ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ 708/Β/03 ΦΕΚ 420/Β/11
1073/81 Π. ∆. 225/89 Π. ∆.
31/Α/90 ΦΕΚ 31/Α/90 αρ.
∆13ε/4800/03
ΚΥΑ ΦΕΚ 59/∆/89 ΦΕΚ
31/90
ΦΕΚ 38/Α/91
αρ.6952/11 ΥΑ 3046/304/89 ΥΑ 1035/Β/00
Φ.28/18787/1032/00

Π. ∆. 70/90

ΦΕΚ 180/Α/91

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

Π. ∆. 85/91

ΦΕΚ 220/Α/94

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ 686/Β/01

Π. ∆. 499/91

ΦΕΚ 220/Α/94

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01

ΦΕΚ 266/Β/01

Π. ∆. 395/94

ΦΕΚ 221/Α/94

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02

ΦΕΚ 16/Β/03

Π. ∆. 396/94

ΦΕΚ 67/Α/95

ΥΑ ∆ME0/0/613/11

ΦΕΚ 905/Β/11

Π. ∆. 397/94

ΦΕΚ 268/Α/95

ΥΑ 21017/84/09

ΦΕΚ 1287/Β/09

Π. ∆. 105/95

ΦΕΚ 212/Α/96

Πυροσβεστική διάταξη

ΦΕΚ 155/Β/96

Π. ∆. 455/95

ΦΕΚ 94/Α/99

7,Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

Π. ∆. 305/96

ΦΕΚ 241/Α/00

Π. ∆. 89/99

ΦΕΚ 121/Α/04

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Π/208/12-9-03

Π. ∆. 304/00

ΦΕΚ 227/Α/05

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/

Π. ∆. 155/04

ΦΕΚ 159/Α/06

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

οικ/215/31-3-08

Π. ∆. 176/05

ΦΕΚ 268/Α/06

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12

Π. ∆. 149/06

ΦΕΚ 212/Α/06

Π. ∆. 2/06

ΦΕΚ 145/Α/10

Π. ∆. 212/06

ΦΕΚ 97/Α/10

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

Π. ∆. 82/10
Π. ∆. 57/10
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Άρθρο 35: Ασφαλίσεις
1. Γενικά
1.1
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το
Προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι Υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε τις περί ΙΚΑ διατάξεις.
1.2
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων,
σε ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας µέλους της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ., εφόσον το
προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για
το αλλοδαπό προσωπικό.
1.3
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, που µπορεί σύµφωνα µε την
Ελληνική νοµοθεσία να ασφαλίζει παρεµφερή έργα, τα αυτοκίνητα που θα χρησιµοποιούνται στο έργο,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει µε πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία όλα τα
µηχανήµατά του. ∆ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος, ο
Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από τον κύριο του έργου αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια
µηχανήµατος.
1.4
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας και κατά παντός κινδύνου (κλοπή,
φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις κλπ.), για το χρονικό διάστηµα από την παραλαβή µέχρι την ενσωµάτωσή τους
στο έργο, τα υλικά που θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία επί τόπου του Έργου και εποµένως θα
ανήκουν σ' αυτήν. Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες του
Αναδόχου ή σε άλλους χώρους µακριά από το εργοτάξιο, αλλά µέσα στα όρια του Ελληνικού Κράτους, η
ασφάλιση θα καλύπτει όπως παραπάνω και τη µεταφορά. Κανένα υλικό δεν θα παραλαµβάνεται στο εξωτερικό
(έστω και αν εκεί γίνεται ο ποιοτικός του έλεγχος µερικά η ολικά) και γι' αυτό η ασφάλιση για την µεταφορά
υλικών από το εξωτερικό είναι αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου.
1.5
Ο Ανάδοχος θα συνάψει µε δικές του δαπάνες µε µια η περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, που να
λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας - µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και που χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των
Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία µπορούν να ασφαλίσουν παρεµφερή έργα, τις ασφάλειες
των ακόλουθων παραγράφων 2 και 3 και σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5
του παρόντος.

Για το ασφαλιστήριο «Κατά παντός κινδύνου του Έργου» (της παραγράφου 2) η Ασφαλιστική εταιρεία
θα πρέπει να συνεργασθεί (και το σχετικό συµφωνητικό θα συνυποβληθεί) µε εξειδικευµένο γραφείο Ασφάλισης
για όλο το διάστηµα ασφάλισης.

1.6

Το ασφαλιστήριο «Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων» της παραγράφου 3) θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο
στην Υπηρεσία κατά την Υπογραφή της Κύριας Σύµβασης. Το ή και τα ασφαλιστήρια αστικής έναντι τρίτων, που
τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτών εργασιών
συντήρησης, επισκευής ή άλλης ρύθµισης σχετικής και µέσα στα πλαίσια των άλλων συµβατικών του
υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ηµέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών
συντήρησης κλπ.
1.7

Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα καλύπτει ενδεχόµενες απαιτήσεις τρίτων λόγω παράλειψης του
αναδόχου να αποκτήσει κατά νόµιµο τρόπο (όπως έχει υποχρέωση), τα δικαιώµατα χρήσης υλικών,
µηχανηµάτων ή µεθόδων κατασκευής καλυπτόµενων από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.

1.8

Επίσης το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα καλύπτει απαιτήσεις τρίτων λόγω ζηµιών σε γειτονικές ιδιοκτησίες από
υπαιτιότητα ή αµέλεια του αναδόχου.
Κατά την υποβολή Ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρίες θα πρέπει να λάβουν γνώση
του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. περί "Ασφαλίσεων" και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς
καµιά εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ.

1.9

∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική
εταιρία της προτίµησής της στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα
ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος.
2.

Ασφάλιση του έργου κατά παντός κινδύνου

2.1

Αντικείµενο της ασφάλισης

Αντικείµενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό κατασκευήν Έργου (εξοπλισµός, υλικά,
υπηρεσίες κλπ.) συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµατικών της Σύµβασης, αναθεωρήσεων ή και
αναπροσαρµογών (θετικών ή αρνητικών) του Συµβατικού Τιµήµατος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από

2.1.1
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τους Ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου, σύµφωνα
µε την πραγµατική αξία του έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της υπασφάλισης.
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµιάς ή καταστροφής, µερικής ή
ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά καθώς
επίσης λανθασµένη κατασκευή (MANIFACTURER'S RISK), λανθασµένη µελέτη (που εκπόνησε ή ο αρχικός
µελετητής του έργου ή ο Ανάδοχος), ελαττωµατικά υλικά, λανθασµένη εργασία κλπ. µε εξαίρεση τους κινδύνους,
που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (π.χ.
πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα
ακτινοβολία κλπ.)
Επίσης θα ασφαλίζονται 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
ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς κλπ. (εξαιρουµένων των
µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή/ και τυχαία
περιστατικά.

2.1.2

2.2

∆ιάρκεια της ασφάλισης.

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει από την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης, θα λήγει δε την ηµεροµηνία
κατά την οποία θα θεωρείται συντελεσθείσα η Οριστική Παραλαβή. Σηµειώνεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη έναντι
λανθασµένης µελέτης θα παρέχεται εντός διµήνου από την υπογραφή της σύµβασης, περίοδο εντός της οποίας
υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί στην επαλήθευση όλων των µελετών. Το εν λόγω ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ
ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία, µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της
προκαταβολής των ασφαλιστηρίων, κατά την υπογραφή της Σύµβασης.
3.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων

3.1 Αντικείµενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, και οι ασφαλιστές θα
υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη
και υλικές ζηµιές σε πράγµατα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια και εξ αιτίας
των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων,
οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.
3.2

∆ιάρκεια Ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη των εργασιών ή µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στο
τόπο του έργου, θα λήγει δε την ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. Μετά την
αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής ένα όµοιο συµβόλαιο θα καλύψει όλη την περίοδο µέχρι την Οριστική
Παραλαβή.
3.3

Όριο αποζηµίωσης

3.3.1 Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα:
Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα τρίτων 300.000,00 € κινητά ή
ακίνητα ανεξάρτητα από τον αριθµό των τρίτων
Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ' άτοµο και ατύχηµα 300.000,00 €
Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, 1.000.000,00 €
ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων
Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστικών σε όλη την 2.000.000,00 €
διάρκεια της ασφάλειας (το ποσό αυτό θα µειώνεται
στο 20% κατά την περίοδο της συντήρησης
3.4

Ειδικοί όροι

Η Υπηρεσία, το εν γένει Προσωπικό της, οι τυχόν Σύµβουλοι και Μελετητές και το προσωπικό τους
θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούµενης ευθύνης
αλλήλων (CROSS LIABILITY).

3.4.1

3.4.2

Στο ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα πρέπει ρητώς να αναφέρεται ότι:

Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της
Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
των παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Θα
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καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη
µέσα στα όρια των ποσών, που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. Η
ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα αγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Μελετητών, των
Συµβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων της στην περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε
πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων.
4. Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του έργου» και «αστικής
ευθύνης έναντι τρίτων»
4.1 Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 2 και 3 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
Η Υπηρεσία, οι Σύµβουλοί της, οι Μελετητές, οι συνεργάτες της και οι υπάλληλοί της θα είναι
συνασφαλιζόµενοι.

4.1.1

Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γραπτή, δια
συστηµένης επιστολής σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία θα έχει επιδοθεί τόσο προς τον
Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες προ της οριζόµενης ηµεροµηνίας
ακυρώσεως.

4.1.2

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής του έργου ο Ανάδοχος µεταβιβάζει και εκχωρεί στην
Υπηρεσία εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, που θα καταβάλλονται
απευθείας στην Υπηρεσία ύστερα από σχετική αίτησή της, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη
ενέργεια του Αναδόχου.

4.1.3

4.1.4
Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται από κάθε δικαίωµα αναγωγής κατά της υπηρεσίας, των υπαλλήλων
της, των µελετητών, συµβούλων και συνεργατών της και υπαλλήλων τους σε περίπτωση που βλάβη ή ζηµιά
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των προσώπων αυτών.

Η υπηρεσία, το προσωπικό της καθώς και όλοι οι σύµβουλοι, συνεργάτες της, µελετητές και το
προσωπικό τους θεωρούνται ως τρίτα πρόσωπα.

4.1.5

Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη της υπηρεσίας, που απορρέει από το άρθρο 922 του
αστικού κώδικα.

4.1.6

Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύει και δεν µπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει η ισχύος
του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

4.1.7

Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεκαπέντε (15) ηµέρες
τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης (εκτός αν άλλως προβλέπεται στη σύµβαση). ∆ιαφορετικά η
Υπηρεσία, χωρίς ειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρία της
προτίµησης της, στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος.
4.1.8

4.2 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο σε
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, µπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχόµενων κινδύνων από την
Υπηρεσία και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
5. Γενικοί όροι ασφάλισης
Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται και να λαµβάνει
υπόψη τις διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κλπ που ισχύουν εκάστοτε και έχουν
εφαρµογή στην Ελλάδα (π.χ. Ν.∆. 400/70, Ν. 489/76, Ν. 1256/82, Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε από τον Νόµο 2229/94, Π.∆. 609/85 κλπ ).

5.1

Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κλπ των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόµενες
ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ υπόκεινται σε κάθε
περίπτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας.

5.2

Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και
ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τα
σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια 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 των ασφαλιστηρίων.

5.3

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν σαν µη ικανοποιητικές από την Υπηρεσία, η
τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια και να
παρακρατήσει (εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίσεων, είτε από το λαβείν του,
είτε µε κατάπτωση αναλόγου ποσού από τις εγγυητικές επιστολές του καλής εκτέλεσης ή αναλήψεως
κρατήσεων. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το
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οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση του ή των
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασµό του αναδόχου και να
τα παρακρατήσει από το λαβείν του, σύµφωνα µε τα προηγούµενα.
Η υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωµα να παρακρατεί από το λαβείν κλπ. του αναδόχου κάθε ποσό το
οποίο δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών, ανωτάτων ορίων
κλπ., σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση, που η ασφαλιστική εταιρία, µε την οποία ο ανάδοχος συνοµολόγησε τις ασφαλίσεις,
παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κλπ για οποιοδήποτε λόγω ή αιτία, ο
ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κλπ σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης και η Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε
λογαριασµό του αναδόχου ή εγγύησή του οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά, που κατά την κρίση της απαιτούνται
για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµιάς ή βλάβης.

5.5

Ο ανάδοχος προκειµένου να εξασφαλισθεί η υπηρεσία για τις απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση µε τα
ποσά που του είχε καταβάλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συµπεριλάβουν τόσο στο
Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το έργο (ΠΥΡΟΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ) τον εξής Ειδικό Όρο:

5.6

Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου:
«Προκειµένου η ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει στον ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κλπ αποζηµίωση,
πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την εγγραφή για τον σκοπό αυτό συγκατάθεση της υπηρεσίας». Εφόσον η
υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες
διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά
της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην υπηρεσία και η ασφαλιστική
εταιρία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην υπηρεσία µετά από
αίτηση της τελευταίας για τον σκοπό αυτό
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ' ουδένα τρόπο να απαλλάσσει από
τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Κύρια Σύµβαση.

5.7

Άρθρο 36: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνά για την έκδοση των αναγκαίων αδειών
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε άδειας, που προβλέπεται από
τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κλπ και που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. Για το αίτηµα του
Αναδόχου για την παραπάνω άδεια θα ενηµερώνεται η Υπηρεσία Επίβλεψης. Η Υπηρεσία Επίβλεψης θα
βοηθήσει δια εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση των αδειών, στην έκταση που είναι αναγκαίο και εφικτό. Τούτο
δεν µειώνει την οποιαδήποτε ευθύνη του Αναδόχου, ανεξάρτητα µε την ύπαρξη, ή µη, και /ή την
αποτελεσµατικότητα τέτοιας βοήθειας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και την έγκαιρη
ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµιά καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων
Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τις περιπτώσεις υπερωριακής, νυκτερινής εργασίας - εργασίας
σε αργίες και εορτές
Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύµφωνα µε όσα
σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους Νόµους και κανονισµούς που αφορούν
τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία
ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και
χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση.
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ' όσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει
άλλη δυνατότητα, για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της
σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές.
Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία αυτό δεν θα αποτελέσει
δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου.
Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο και
ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και κατάλληλα µέσα, που
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να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης
των έργων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας
στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα
πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται
µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση.
Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν:
α) Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών, που απαιτούνται και που θα εκτελούνται απαραίτητα από
διπλωµατούχο µηχανικό µε σκοπό την λήψη στοιχείων για την σύνταξη του µητρώου του έργου καθώς και την
λήψη στοιχείων για την σύνταξη των επιµετρήσεων, κάθε φορά, που αυτό απαιτείται κατά τα διαδοχικά στάδια
εκτέλεσης του έργου .
δ) Η δαπάνη λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου, που εκτελείται, όπως
τήρησης πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµέτρησης των εργασιών. ε)
Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 37: Προδιαγραφές
Για την παρούσα εργολαβική σύµβαση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισµοί και
προδιαγραφές.
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων που συνοδεύει την παρούσα Σύµβαση.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές κλπ) που δεν καλύπτονται
από:
τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα άρθρα της
ΤΣΥ θα εφαρµόζονται:

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως
«Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. Συµπληρωµατικά προς
τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα
κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη
και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές
Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε
γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του
προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό
που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος.
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) καθ' ο µέρος
αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία και τις προβλέψεις της ΤΣΥ.
δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισµού
Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε
συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.
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