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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ή

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ-ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 680.000 € 

( ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1.Αντικείµενο της Συγγραφής  -  Ορισµοί

Αντικείµενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους 
οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους  των λοιπών συµβατικών τευχών και µε τα σχέδια 
και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη θα εκτελεστεί  η κατασκευή του 
έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.ΑΝ.-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ-ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ»
Οι όροι  που χρησιµοποιούνται στα Συµβατικά Τεύχη θα έχουν την ακόλουθη σηµασία :
α. Ο όρος "Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", σηµαίνει την 
Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου.

β. Ο όρος "Επιβλέπων" που µπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή "Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία" ή "Διευθύνουσα Υπηρεσία" σηµαίνει την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου 
που είναι η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου

γ. «Προϊσταµένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου 
που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την 
κατάρτιση των όρων της σύµβασης που εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, 
αποφασίζει για οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της Σύµβασης ή άλλων στοιχείων 
αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταµένης Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των 
κατά νόµο αρµοδίων οργάνων.

δ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος", σηµαίνει το αντισυµβαλλόµενο µέρος, εργολάβο 
δηµοσίων έργων, που αναλαµβάνει έπειτα από δηµοπρασία την εκτέλεση των 
εργασιών που καθορίζονται από τα Συµβατικά Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόµιµους 
εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτηµένους να ενεργούν για λογαριασµό του 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

ε. Ο όρος "Σύµβαση" ή ‘’Εργολαβία’’ ή "Συµβατικά Τεύχη" σηµαίνει τη συµφωνία 
µεταξύ  της Προϊσταµένης Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 2.

στ. Ο όρος "Ε.Σ.Υ." σηµαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
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Άρθρο 2.Συµβατικά  Τεύχη- Σύµβαση

Σαν συµβατικά στοιχεία της σύµβασης ορίζονται αυτά που αναφέρονται στην διακήρυξη 
του έργου και ισχύουν µε την ίδια σειρά προτεραιότητας. Η σειρά αύτη αποδίδεται 
κατωτέρω.

1) Το συµφωνητικό.
2) Η Διακήρυξη του έργου
3) Η Οικονοµική Προσφορά
4) Το Τιµολόγιο Δηµοπράτησης
5) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
Παραρτήµατα τους (όπως ισχύουν)

7) Η Τεχνική Περιγραφή.
8) Ο Προϋπολογισµός Δηµοπράτησης.
9) Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.
10)Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.

Άρθρο 3.Ισχύουσες διατάξεις, Κανονισµοί  & Προδιαγραφές 

Ισχύουν οι ακόλουθοι Νόµοι και Διατάξεις :
1) Ο Ν.4412/16 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών». 
2) Οι διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναφέρονται ρητά στην Διακήρυξη του 
έργου 

3) Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές 
ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (τα ισχύοντα άρθρα).

4) Ο Ν. 1069/80 "περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και  
Αποχετεύσεως", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

5) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας , Υποδοµών , Μεταφορών & Δικτύων µε 
θέµα “ Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα Δηµόσια έργα.” 
καθώς  και η συνοδευτική εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012. 

6) Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) µε θέµα: Απόφαση 
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της 
υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)"

7) Η ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 
15-06-2012

8) Γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Διάταγµα, Απόφαση, Εγκύκλιος , κλπ.) που 
διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης έστω κι αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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Άρθρο 4.Σύµβαση Κατασκευής Έργου-Αντικείµενο Εργασιών

Η Σύµβαση συνάπτεται σύµφωνα µε τα άρθρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 µε την 
υπογραφή συµφωνητικού που πρωτοκολλείται αυθηµερόν στο Πρωτόκολλο  του  Εργοδότη.
Το Συµβατικό Αντικείµενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύµβαση και τα αναπόσπαστα Συµβατικά της 
Τεύχη. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται και οι παρακάτω:

1) Η εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης.

2) Η σύνταξη των µελετών, ερευνών, προγραµµάτων, µεθοδολογιών, επιµετρήσεων και 
λοιπών τευχών και εγγράφων που προβλέπονται από τα τεύχη δηµοπράτησης.

3) Η συντήρηση του έργου 
Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν καθορίζονται ως εξής: 

1) Προµήθεια, παραλαβή και µεταφορά στις αποθήκες των απαιτούµενων εφοδίων και 
υλικών.

2) Εκσκαφές τάφρων, καθαιρέσεις οδοστρωµάτων κλπ για την τοποθέτηση των 
σωλήνων και κατασκευή των αγωγών. 

3) Μεταφορά υλικών και εφοδίων στις θέσεις κατασκευής. 
4) Τοποθέτηση και σύνδεση των αγωγών. 
5) Επαναπλήρωση τάφρων και αποκατάσταση οδοστρωµάτων και άλλων έργων που 
είχαν καθαιρεθεί.

6) Κατασκευή των τεχνικών έργων του δικτύου (φρεάτια επισκέψεως κλπ).  Όλες οι 
εργασίες θα κατασκευασθούν και θα επιµετρηθούν όπως ορίζεται στα σχέδια της 
µελέτης και τα άρθρα του τιµολογίου µελέτης.  

Άρθρο 5.Χρόνος εγγύησης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Εγγύηση καλής 
λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το 
έργο σε καλή κατάσταση, συντηρώντας το, επισκευάζοντάς το και επανορθώνοντας µε 
δαπάνη του βλάβες ή φθορές από συνηθισµένη χρήση, ορίζεται σε 15 µήνες  από την 
ηµεροµηνία έγκρισης της βεβαίωσης περαίωσης του έργου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
171 του Ν.4412/16.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό  5 %  επί της αξίας 
της σύµβασης προ ΦΠΑ. 
Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία έχουν ισχύ εκτός των παραπάνω και 
οι ειδικές ρυθµίσεις του άρθρου 140 του ν.4012/16.
 Οι εγγυήσεις (συµµέτοχης και καλής εκτέλεσης ) σύµφωνα µε το άρθρο 302 του Ν.4412/16 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.

Άρθρο 6.Ασφάλιση έργου   
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Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 144 του Ν. 
4412/16, ο Ανάδοχος του έργου και ο τεχνικός σύµβουλος υποχρεούται  να ασφαλίζει την 
κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα κατά παντός 
κινδύνου, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία. 

Άρθρο 7.Απαλλοτριώσεις 

Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου δε θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις κατά την 
κατασκευή του. από τον ΚτΕ

Άρθρο 8.Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ)  

Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ). 

Άρθρο 9.Έναρξη εργασιών. Υπεύθυνος του Έργου

Η ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών από την οποία αρχίζουν οι προθεσµίες του έργου 
συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Ο Ανάδοχος εγκαθιστά τον εκπρόσωπό του για τη διεύθυνση του έργου «ΎΔΡΕΥΣΗ 
Δ.Ε.Υ.Α.Ν - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ-ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ» , στον τόπο του 
έργου µε µόνιµη διαµονή στην περιοχή των έργων, εκείνον που όρισε σύµφωνα µε τα 
διαλαµβανόµενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης. Τα τυπικά προσόντα του εν λόγω 
εκπροσώπου του Αναδόχου θα είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις του άρθρου 135 και 139 του 
Ν.4412/16. Η Αναθέτουσα Αρχή / Αναθέτων Φορέας δικαιούται µε απόλυτη κρίση της να 
κάνει αποδεκτό ή όχι τον αντιπρόσωπο και να απαντήσει σχετικά. Σε αρνητική απάντηση ο 
Ανάδοχος οφείλει το ταχύτερο να ορίσει άλλον κατάλληλο αντιπρόσωπο. Μέχρι τότε επί 
τόπου του έργου θα βρίσκεται ο Ανάδοχος.
 

Άρθρο 10.Επίβλεψη των έργων

Η εκτέλεση των έργων θα γίνει υπό την επίβλεψη της Τ. Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου.   Ο 
έλεγχος των εκτελούµενων έργων θα γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 136, 
του 138, του 142, του 146 του Ν.4412/16. Η άσκηση επίβλεψης σε καµία περίπτωση δεν 
µειώνει τις ευθύνες του  αναδόχου για  την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις και την σύµβαση.
Η Υπηρεσία Επίβλεψης ορίζει κατόπιν υπογραφής της σύµβασης τον επιβλέποντα 
µηχανικό του έργου και τις επιτροπές παραλαβής αφανών εργασιών, παραλαβής φυσικού 
εδάφους και χαρακτηρισµού εδαφών όπως ορίζονται στα άρθρα 136, 151 του Ν.4412/16, 
και οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον Ανάδοχο (όπως χρειάζονται).

Άρθρο 11.Υπεργολαβίες και Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες.

Η Σύναψη µίσθωσης έργου µεταξύ του Αναδόχου και τρίτης Εργοληπτικής Επιχείρησης 
µπορεί να γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 165, 166,  336 του Ν.4412/16 και των οριζοµένων 
στο άρθρο 25 της Διακήρυξης.

Άρθρο 12.Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης του έργου

Ο Ανάδοχος αποδέχεται µε την προσφορά του ότι µελέτησε πλήρως τη φύση και την 
τοποθεσία των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες 
εξεύρεσης, µεταφοράς απόθεσης και αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη εργατικών χεριών, 
νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, το ενδεχόµενο 
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πληµµύρων των χειµάρρων και γενικά όλες τις φυσικές συνθήκες στην περιοχή των έργων, 
τη διαµόρφωση και κατάσταση, του εδάφους και υπεδάφους, το είδος, ποιότητα και 
ποσότητα των πάνω και κάτω από το έδαφος δυνατό να συναντηθούν υλικών και νερών, το 
είδος και τα µέσα που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο των 
εργασιών και όποια άλλα ζητήµατα που µε οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν, σε 
συνδυασµό µε τη σύµβαση, τις εργασίες ή το κόστος τους. Ειδικά µελέτησε και έλαβε 
υπόψη του στην προσφορά τον φόρτο και τις συνθήκες κυκλοφορίας των οχηµάτων και 
την ύπαρξη και λειτουργία των έργων και δικτύων κοινής ωφελείας (αγωγούς, 
αποχετευτικά γενικά, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.). Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και 
συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν µε τους διάφορους Οργανισµούς Κοινής 
Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται µε γνώση της 
Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται µέσω της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή 
µε κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσµατα συσκέψεων κ.λ.π. θα 
ανακεφαλαιώνονται και θα υποβάλλονται σε ενηµερωτικές αναφορές.
Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι αναµένονται παρεµβολές από άλλους Αναδόχους άλλων έργων 
και για τον λόγο αυτό έλαβε υπόψη του αυτές τις επιβαρύνσεις στις συµβατικές τιµές 
προσφοράς και στο αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής και ότι καµία τέτοια παρεµβολή θα 
αποτελέσει βάση για πρόσθετη αποζηµίωση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται µε 
όλους τους άλλους Αναδόχους κάτω από τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. και 
αναλαµβάνει  την υποχρέωση σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 138 του Ν.
4412/16 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. 
Για τον έλεγχο υφιστάµενων αγωγών δικτύων κλπ, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει λεπτοµερή 
ειδική έκθεση και κατασκευαστικά σχέδια, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία κατά την 
απόλυτη κρίση της. Η ειδική έκθεση αυτή και τα σχέδια θα συνοδεύουν το αναλυτικό 
πρόγραµµα εργασιών. Στις εργασίες αυτές  περιλαµβάνονται όλες αυτές που είναι 
απαραίτητες  για την εκτροπή ή διευθέτηση και γενικά τον έλεγχο των υφιστάµενων 
αγωγών δικτύων ή χειµάρρων κλπ χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία τους. Οι εργασίες για 
τον έλεγχο των υφιστάµενων αγωγών (ύδρευσης, αποχέτευσης, ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ) όπως πιο 
πάνω προδιαγράφεται θα αρχίσουν πριν από την έναρξη των εργασιών των έργων που θα 
κατασκευαστούν και θα τελειώσουν µετά την αποπεράτωση των εργασιών και την τελική 
αποκατάσταση των σκαµµάτων. 
Με την υπογραφή της Σύµβασης, ο Επιβλέπων έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του 
Αναδόχου την εγκεκριµένη οριστική µελέτη του έργου. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
κάνει καλή και πιστή εκτέλεση των εγκεκριµένων σχεδίων και τευχών και δεν έχει 
δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη έγγραφη εντολή της Επίβλεψης, να τα τροποποιήσει.  Ο 
Ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι µεταβολή σχεδίου της εγκεκριµένης 
µελέτης θα απέβαινε από τεχνική και οικονοµική άποψη σε όφελος του έργου, να το 
γνωρίσει στον Επιβλέποντα, ο οποίος µπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την 
προτεινόµενη µεταβολή.

Άρθρο 13.Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου 

Η τεχνική διεύθυνση του έργου γίνεται σύµφωνα διέπεται από τα αναφερόµενα στο άρθρο 
139 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί µέσω του εκπροσώπου που 
έχει ορίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 9 (έναρξη εργασιών) της παρούσας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο εκτελέσεως του έργου, 
γραφείο στελεχωµένο µε ειδικευµένο και έµπειρο τεχνικό προσωπικό  που χρειάζεται για τη 
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διεύθυνση και παρακολούθηση του έργου, το οποίο σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ζητηθεί 
θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης 
κατάσταση των προσώπων που θα είναι εξουσιοδοτηµένα να αναπληρώνουν τους 
παραπάνω αναφεροµένους κατά την απουσία τους. Οι επιστάτες και εργοδηγοί του 
Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί να τον βοηθούν στην εκτέλεση των έργων, τις 
επιµετρήσεις κλπ. Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούµενη καταλληλότητα για 
το σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιούνται.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση του προσωπικού 
που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.

Άρθρο 14.Συµµόρφωση Αναδόχου προς την σύµβαση και τις διαταγές της 
Υπηρεσίας Επίβλεψης

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων της εργολαβίας, όπως και µε τις έγγραφες 
διαταγές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος δεν έχει καµία υποχρέωση να 
συµµορφώνεται στις διαταγές που του δίνονται προφορικά αλλά µόνο στις έγγραφες 
διαταγές ή σε υπηρεσιακά σηµειώµατα του Επιβλέποντα µηχανικού που επικυρώνονται µε 
σχετικά έγγραφα της Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας.
Κατ' εξαίρεση και σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 138, σε επείγουσες περιπτώσεις, η 
εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις µπορεί να δίνεται 
και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική 
καταχώρηση στο ηµερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να 
ενηµερώσει αµελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής 
εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίµων ηµερών από την ανωτέρω έγγραφη 
ενηµέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο 
Ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύµφωνα µε την εντολή της 
επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Άρθρο 15.Πηγές Αδρανών Υλικών. Διάθεση πλεοναζόντων.  

Εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στις παρ. 5,10 & 11 του  άρθρου 138 του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µε δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα αδρανή υλικά 
που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου.   
Τα αδρανή υλικά (αµµοχάλικα οδοστρωσίας, εγκιβωτισµού αγωγών, στραγγιστηρίων, κ.λ.π) 
που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα είναι θραυστά υλικά λατοµείου. Ο Εργοδότης δεν 
αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για την 
παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου στο έργο, πρέπει συνεπώς αυτός στις τιµές 
που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να συµπεριλάβει όλες τις από οιονδήποτε 
λόγο απαιτούµενες δαπάνες για την προµήθεια από λατοµεία, ορυχεία, κ.λ.π. των 
αναγκαιούντων αδρανών υλικών, ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων προς παραγωγή των 
υλικών αυτών.
Επίσης στις τιµές προσφοράς του, πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες, κατασκευής και 
συντήρησης οδών προσπέλασης, µεταφορών των υλικών από οποιαδήποτε πηγή και αν 
λαµβάνονται κ.λ.π., µη αναγνωριζόµενης ουδεµίας αξίωσης του αναδόχου για πληρωµή 
άλλης αποζηµίωσης λόγω  πρόσθετων τυχόν µεταφορών ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης 
λατοµείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκάλυψης και δηµιουργίας ή εκµετάλλευσης αυτών κ.λ.π.

Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, µετά από υποβολή προτάσεως από 
τον ανάδοχο σε κατάλληλους χώρους και µετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε 
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προεγκριθέντες χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να εξεύρει και να χρησιµοποιήσει άλλους 
κατάλληλους χώρους, µε την έγκριση της υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.

Άρθρο 16.Ποιότητα υλικών  - Έλεγχος   

Εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στα άρθρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί µε δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου.   
Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην 
κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από το γνωµοδοτικά όργανο 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 του ν.4412/2016,  που ορίζονται από 
την επιβλέπουσα υπηρεσία.
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να εκπληρώνουν τους όρους των 
αντίστοιχων ισχυουσών Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Επίσης πρέπει να φέρουν 
πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ή/και ISO, όπως ισχύουν,  τα οποία κατατίθενται στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία . 
Δείγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιµοποιηθούν. Υλικά και 
άλλα είδη που χρησιµοποιούνται χωρίς τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά και έγκριση θα 
απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα και 
περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα από τον Ανάδοχο πριν από τη χρήση και θα 
εξετάζονται από την Υπηρεσία. Στην συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγµατα θα στέλνονται 
για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών. Γι αυτό θα συσκευάζονται 
κατάλληλα, µε την αναγραφή του ονόµατος του υλικού και του εργοστασίου και τα υλικά 
εµπορίου και για τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την ονοµασία και την τοποθεσία 
του έργου και το όνοµα του Αναδόχου, καθώς και ότι τα υλικά που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγµα. Επίσης αναγράφεται το είδος του 
ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. Κάθε σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον 
Ανάδοχο και περιλαµβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του.
Αν κατά την κατασκευή του έργου  η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από 
την Επιβλέπουσα 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 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. 

Άρθρο 17.Έλεγχοι – Δοκιµές Κατασκευών 

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει όποτε κρίνει σκόπιµα και µε δαπάνη του Αναδόχου 
σε ελέγχους και δοκιµές των κατασκευών, ώστε να διαπιστώνει µεταξύ των άλλων την 
ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα αυτών. Οι έλεγχοι - δοκιµές είναι: 

• Στεγανοποίηση δεξαµενών και φρεατίων. 
• Στεγανότητα αγωγών. 
• Αντιδιαβρωτική προστασία. 
  

Άρθρο 18.Έλεγχοι – Δοκιµές Εξοπλισµού 

Για την έγκριση της προµήθειας και της εγκατάστασης του µηχανολογικού εξοπλισµού, θα 
πρέπει να προσκοµίζονται εγκαίρως στην Υπηρεσία τα τεχνικά φυλλάδια του 
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κατασκευαστή και τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας, ώστε να ελέγχεται εάν ο 
εξοπλισµός είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο εξοπλισµός 
που θα τοποθετείται θα είναι απόλυτα καινούργιος, αποκλειοµένων εντελώς των 
ανακατασκευασµένων συστηµάτων. 
Οι έλεγχοι/δοκιµές καλής λειτουργίας του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού στις οποίες 
προβαίνει η Υπηρεσία συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στους ακόλουθους 
ελέγχους: 

• Διαδοχικές εκκινήσεις αντλιών και κινητήρων στις επιτρεπόµενες συχνότητες 
εκκίνησης, 

• Κραδασµοί κατά τη λειτουργία των διαφόρων µηχανισµών, 
• Στάθµη θορύβου των µηχανηµάτων σε πλήρη λειτουργία, 
• Διαρροές λιπαντικών

Άρθρο 19.Μηχανικός εξοπλισµός 

Εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 145 
του Ν. 4412/2016
Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί µε δική του ευθύνη και δαπάνη όλο τον µηχανικό 
εξοπλισµό που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου.   
Ο µηχανικός εξοπλισµός που θα διατεθεί από τον Εργολάβο θα είναι σε άριστη κατάσταση 
λειτουργίας και η συντήρησή του θα γίνεται κανονικά. 
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα 
µηχανικά κ.λ.π. µέσα που εισκοµίστηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των 
εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µέσα σε δεκαήµερη προθεσµία από γραπτή 
εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό κ.λ.π. 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
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)  
σύµφωνα µε το κάθε φορά ισχύον θεσµικό πλαίσιο (ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 
(αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: το ΠΔ 89/99, ΠΔ 
304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 
34, 35)).  

Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

• Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
• Άδεια κυκλοφορίας 
• Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
• Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
• Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος 
Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται 
ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

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

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

Άρθρο 20.Προθεσµία Αποπεράτωσης- Χρονοδιάγραµµα- Ενδεικτικές/
Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες- Αναλυτικό Πρόγραµµα- Ηµερολόγιο - 
Πρόοδος των εργασιών - Ποινικές ρήτρες

Εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στα άρθρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016.
Η ολική προθεσµία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες. 
Ο Ανάδοχος µέσα σε δέκα πέντε µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης πρέπει να 
υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση αναλυτικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 145 και 147 του Ν.4412/2016 στο οποίο θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των έργων. 
Το πρόγραµµα αυτό θα συνταχθεί και υπό τύπο διαγράµµατος προόδου έργων 
(διαγράµµατα GANTT) έτσι ώστε να φαίνονται σαφώς τα τµήµατα, η αξία τους (οικονοµικό 
πρόγραµµα εκταµίευσης) και τα χρονικά όρια αποπεράτωσης του έργου, καθώς και τα 
µηχανικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε τµηµατική προθεσµία. Το πρόγραµµα 
αυτό πρέπει να επιστραφεί στον εργολάβο εγκεκριµένο ή τροποποιηµένο µερικά ή ολικά, 
µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες από την υποβολή του. 
Στην περίπτωση που θα περάσει η δεκαπενθήµερη προθεσµία από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου, χωρίς αυτός να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό πρόγραµµα εφαρµόζονται 
τα αναφερόµενα στην παρ.2 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016.
Η έναρξη των εργασιών του έργου εκ µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει 
πέρα των 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνικών και εργατών 
και µηχανικά µέσα κατασκευής ή να εργασθεί υπερωριακά και τις Κυριακές και γιορτές και 
να καταρτίζει νυκτερινά συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωµα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη 
αποζηµίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των έργων 
σύµφωνα προς το παραπάνω πρόγραµµα προόδου τους. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αν 
κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύµφωνος µε το 
πρόγραµµα εργασιών, µπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό των 
συνεργείων του, τις υπερωρίες τις εργάσιµες µέρες και τον αριθµό των µηχανηµάτων και 
γενικά να πάρει όλα τα µέτρα που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της προόδου των 
έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση.
Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδειγµένα 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση της εκτέλεσης των έργων κατά το παραπάνω πρόγραµµα, 
δίνει στον Εργοδότη το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να στερήσει τον Ανάδοχο 
από το δικαίωµα συνέχισης του έργου, σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 
145 του Ν.4412/16. Η µη άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων του  Εργοδότη, δεν  
απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει από τη σύµβαση.
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασιών και καιρικών συνθηκών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν.4412/2016. Το ηµερολόγιο θα πρέπει να συµπληρώνεται 
καθηµερινά και να αναγράφονται σε αυτό, µε συνοπτικό τρόπο, ιδίως: 
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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 να καταγράφονται τροποποιήσεις ή 
προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό,
η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, οι εκτελούµενες εργασίες,
θ) οι  εργαστηριακές δοκιµές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που 
προκαλούν καθυστερήσεις, ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης 
εργασιών,
αα) οι  εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ββ) έκτακτα περιστατικά και
γγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το Δηµόσιο ή τοπικές αρχές ή 
παρόδιους ιδιοκτήτες,
δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

Το ηµερολόγιο τηρείται µε µέριµνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του 
και από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης. Το ένα (αποκοπτόµενο) φύλλο περιέρχεται 
στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ηµερών, µε µέριµνα του εντεταλµένου οργάνου 
της επίβλεψης (εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης). 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο 
συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο 
έργο ή να ζητήσει από τον εργολάβο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. 
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία να 
καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε σκαριφήµατα, φωτογραφίες, καταγραφές µε 
video ή άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων. 

Σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 146 του Ν.4412/16  σε περίπτωση 
παράλειψης της υποχρέωσης του αναδόχου για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου , 
επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα του ποσού των εκατό (100) ευρώ για κάθε ηµέρα 
παράλειψης. 
 

Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το 
Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου.
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Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εκκινήσει το έργο.

Για την παράβαση των προθεσµιών του έργου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148 
του Ν.4412/16. 

Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό 3% της αξίας 
της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. Μετά την πάροδο των προθεσµιών που αναφέρονται στο άρθρο 
160 του Ν.4412/16 ήτοι:

i. 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,

ii. ή υπερβεί µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο 
στη σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης, 

iii. ή υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, έστω και µία 
αποκλειστική προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος,

ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 21.Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές  στο έδαφος - Σχέδιο  
εφαρµογής 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήµατα και το 
κατάλληλο προσωπικό, που είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα 
απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε 
µόνιµη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα µόνιµων 
υψοµετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τµήµατα του έργου, όπως απαιτείται ή 
σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114, ΠΔ 696/74).
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την εφαρµογή στο έδαφος των 
εγκεκριµένων χαράξεων, γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, κατά τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Οι 
δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά, µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου δύναται να απαιτηθεί η σύνταξη σχεδίων, 
διαγραµµάτων και πινάκων, σχέδια εφαρµογής απαραίτητα τόσο για την καλή και έγκαιρη 
εκτέλεση των εργασιών όσο και για την ευκολότερη παρακολούθησή τους.

Η θεώρηση των σχεδίων εφαρµογής δεν πρέπει να θεωρείται :
i. Ότι επιτρέπει οποιαδήποτε αποµάκρυνση από τους όρους της σύµβασης.
ii. Ότι απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη οποιουδήποτε σφάλµατος που 

θα περιέχεται στις λεπτοµέρειες του σχεδίου εφαρµογής, όπως διαστάσεις, 
ενδείξεις υλικών κ.λ.π.

iii. Ότι αποτελεί έγκριση ή αποδοχή εκ µέρους του Εργοδότη και των 
αντιπροσώπων του για παρεκκλίσεις από τα σχέδια λεπτοµερειών που 
παραδόθηκαν στον Ανάδοχο από τον Εργοδότη και φαίνονται µεν στα σχέδια 
εφαρµογής, αλλά δεν δικαιολογούνται µε ειδική έκθεση που υποβάλλεται 
µαζί µε αυτά,  σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο.
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Αν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την 
ανάγκη αποκλίσεων ή παραλλαγών από τα σχέδια, διαγράµµατα, πίνακες και άλλα 
στοιχεία της Σύµβασης που του παραδόθηκαν από τον Εργοδότη, οφείλει να 
συµπεριλαµβάνει αυτές τις αποκλίσεις και παραλλαγές στα σχέδια εφαρµογής που θα 
υποβάλλει απαραίτητα και σχετική δικαιολογητική έκθεση, όπου θα τις περιγράφει και θα 
τις  δικαιολογεί λεπτοµερειακά. Από τον Εργοδότη εξαρτάται η έγκριση των 
υποβαλλόµενων παραλλαγών ή αποκλίσεων, συνολικά ή µερικά οπότε γίνεται προσαρµογή 
των σχετικών όρων της σύµβασης που επικυρώνονται µε έγγραφο από την Επιχείρηση.
Η αποσιώπηση τέτοιων παραλλαγών ή αποκλίσεων ή η αναγραφή τους στα σχέδια χωρίς 
υποβολή της σχετικής δικαιολογητικής έκθεσης, καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου.

Άρθρο 22.Χάραξη - Στοιχεία  υψοµετρικά και Οριζοντιογραφικά.

Με την υπογραφή του συµφωνητικού, ο Ανάδοχος οφείλει να είναι έτοιµος ώστε, σε 
εφαρµογή της εγκεκριµένης µελέτης, να κάνει τµηµατικά και σύµφωνα µε τον πίνακα 
εργασιών και το αναλυτικό πρόγραµµα εκτελέσεως τη χάραξη, πασσάλωση, χωροστάθµηση 
κλπ των αξόνων κάθε είδους αγωγών που για την τοποθέτησή τους πρόκειται να αρχίσει η 
εκτέλεση των εκσκαφών.  Οι εργασίες αυτές θα εκτελεσθούν από διπλωµατούχο µηχανικό 
που θα προσληφθεί µε µέριµνα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου.  
Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να προβάλλει καµία αντίρρηση αν σε τµήµατα των αγωγών η 
χάραξη, για διάφορους λόγους, δεν ακολουθήσει την κατεύθυνση και διάταξη που ορίζει η 
εγκεκριµένη µελέτη. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία µπορεί να αποφασίσει τροποποίηση της 
χαράξεως κατά τµήµατα οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά.  Αν δεν υπάρχουν πυκνές 
σταθερές υψοµετρικές αφετηρίες στην περιοχή των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει να τις 
πυκνώσει. Ο προσδιορισµός των απόλυτων υψοµέτρων των νέων αφετηριών θα γίνει µε 
διπλή γεωµετρική χωροστάθµηση από υπάρχουσες υψοµετρικές αφετηρίες που θα δοθούν 
από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαφορές µεταξύ των τοπογραφικών 
διαγραµµάτων της µελέτης και των πραγµατικών στοιχείων του εδάφους, ο Ανάδοχος 
πρέπει να προσαρµόσει κατάλληλα τη χάραξη των αξόνων έπειτα από συνεννόηση µε την 
επίβλεψη και παίρνοντας υπόψη τους κύριους αντικειµενικούς από υδραυλική άποψη 
σκοπούς της µελέτης.  
Ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει τις απαιτούµενες λεπτοµέρειες σε κατάλληλο κλίµακα  και θα 
αναφέρει αριθµητικά τις απαραίτητες διαστάσεις και υψόµετρα.  Είναι υποχρεωµένος 
επίσης να εντοπίσει τις θέσεις των εγκαταστάσεων (υδρεύσεως, ηλεκτρικού ρεύµατος, 
τηλεφώνου) που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου.  Η αναγνώριση των στοιχείων, όπου 
υπάρχουν φρεάτια επισκέψεως, θα γίνεται µέσω των στοµίων τους. Ο Ανάδοχος θα 
αποκαλύψει τα σκεπασµένα καλύµµατα φρεατίων στις θέσεις όπου θα πληροφορηθεί από 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι υπάρχουν αγωγοί.  
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία επιπλέον αµοιβή για την αναγνώριση των στοιχείων από 
τα φρεάτια που υπάρχουν, τη σύνταξη σχεδίων για τα έργα που υπάρχουν γενικά και για τα 
σχέδια εκτελέσεως, επειδή η αµοιβή αυτή περιλαµβάνεται στις τιµές του Τιµολογίου.  Στις 
θέσεις που δεν υπάρχουν φρεάτια επισκέψεως, η αναγνώριση των τεχνικών στοιχείων θα 
γίνεται µε ερευνητικές τοµές. Οι ερευνητικές τοµές θα γίνονται µόνον κατόπιν αιτήσεως 
του αναδόχου για κάθε µία απ' αυτές  και  θα εκτελούνται µετά από έγγραφη εντολή της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα αποζηµιώνονται σύµφωνα µε τα άρθρα του τιµολογίου 
προσφοράς. Χωρίς εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας οι ερευνητικές τοµές δεν θα 
αποζηµιώνονται.  
Πριν από την εκτέλεση των ερευνητικών τοµών ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία για έγκριση πίνακα των τοµών των αγωγών.  Μετά την εκτέλεση των 
διερευνητικών τοµών ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχέδια των 
τοµών σε κατάλληλη κλίµακα, όπου θα παρουσιάζεται η θέση των τεχνικών στοιχείων-
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αγωγών κοινής ωφέλειας Κ.Ω.  τα  οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση των τοµών. Ο 
αριθµός και η σωστή επιλογή των θέσεων των πιο πάνω τοµών αφήνεται στην απόλυτη 
ευθύνη του Αναδόχου.  Η Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει µέσα σε τρείς (3)  εργάσιµες  
ηµέρες  από την υποβολή   Όταν περάσει η προθεσµία αυτή θεωρείται ότι ο πίνακας έχει 
εγκριθεί. 
Τα σχέδια εφαρµογής θα περιλαµβάνουν γενική οριζοντιογραφία των έργων και µάλιστα 
των αγωγών και των κοντινών τους οικοδοµικών  και  ρυµοτοµικών γραµµών σε κατάλληλη 
κλίµακα. Στοιχεία του τοπογραφικού  υπόβαθρου  καθώς  και στοιχεία των οικοδοµικών και 
ρυµοτοµικών γραµµών, θα προµηθεύεται ο Ανάδοχος από την Υπηρεσία. Η αποτύπωση των  
δικτύων και γενικά όλων των τεχνικών έργων θα γίνει στο σύστηµα του ΕΓΣΑ 87.  Οι 
µηκοτοµές των αγωγών θα παραδίδονται σε κατάλληλη κλίµακα   για  τα  µήκη και για τα 
ύψη,  και θα είναι εξαρτηµένα από το υψοµετρικό δίκτυο της Υπηρεσίας. Τα σχέδια των 
τεχνικών έργων θα παραδίδονται σε  κατάλληλη  κλίµακα και διατοµές, όπου είναι 
απαραίτητες (π.χ. για τον καθορισµό σε σηµαντικά σηµεία της σχετικής θέσεως των  νέων  
αγωγών  προς  τους  παλιούς), παίρνοντας πάντα υπόψη τους αντικειµενικούς  από  
υδραυλική  άποψη σκοπούς της µελέτης 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στη διάρκεια εκτελέσεως του έργου διαπιστώσει την ύπαρξη 
αφανών εµποδίων οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να 
περιµένει τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. Καθυστέρηση ή 
τροποποίηση ή µαταίωση των εργασιών για το λόγο αυτό δεν δηµιουργεί στον Ανάδοχο 
κανένα δικαίωµα αποζηµιώσεως, εννοείται όµως ότι σε αυτή την περίπτωση για τον 
Εργοδότη είναι υποχρεωτική ανάλογη παράταση της προθεσµίας.  
Όταν τελειώσει κάποιο αυτοτελές τµήµα του δικτύου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
υποβάλλει στον Εργοδότη τα εξής στοιχεία :

i. Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των αγωγών και των τεχνικών έργων, όπως φρεάτια 
επισκέψεως, ιδιωτικές συνδέσεις κλπ. 

ii. Τις θέσεις των υψοµετρικών αφετηριών της περιοχής που θα  σηµειώνονται µε 
αύξοντα αριθµό στην οριζοντιογραφία µε τα υψόµετρά τους. 

Ο Ανάδοχος δεν πληρώνεται ιδιαίτερα για τις παραπάνω εργασίες, γιατί θεωρείται ότι η 
δαπάνη τους περιλαµβάνεται στα γενικά έξοδα των τιµών  χωµατουργικών εργασιών και 
τεχνικών έργων.  Η παράδοση των παραπάνω σχεδίων αποτελεί προϋπόθεση για τη 
σύνταξη των επιµετρήσεων των λογαριασµών, των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών 
εργασιών (ΠΠΑΕ) και του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου. 

Άρθρο 23.Εκσκαφή τάφρων –Επιχώσεις -  Κατεδαφίσεις

Οι εκσκαφές τάφρων για την εγκατάσταση αγωγών και την εκτέλεση τεχνικών έργων θα 
γίνονται σύµφωνα µε τα σχέδια εκτελέσεως (θεωρηµένα από την Υπηρεσία Επιβλέψεως) 
και τις επί τόπου οδηγίες της Επιβλέψεως.  Τα βάθη και τα πλάτη του πυθµένα εκσκαφής 
όπου η εφαρµογή των σχεδίων της εγκεκριµένης µελέτης δεν είναι δυνατή, ορίζονται από 
τον Επιβλέποντα ανάλογα µε τις ειδικές τοπικές συνθήκες και τον επιδιωκόµενο βαθµό 
ασφάλειας κάθε αγωγού. Επιδιώκεται η εξασφάλιση αρκετού πάχους επικάλυψης, 
µετρούµενου από την προβλεπόµενη τελική στάθµη του εδάφους και πλάτους πυθµένα 
αρκετού ώστε να είναι εύκολη η  κατασκευή, τοποθέτηση  και  συναρµολόγηση των 
αγωγών.  Τα πρανή των τάφρων θα είναι κατακόρυφα και θα αντιστηρίζονται κατάλληλα. 
Εκεί όπου το επιβάλλουν οι συνθήκες του έργου, η Υπηρεσία µπορεί να καθορίσει µε 
έγγραφο κλίσεις πρανών.  
Εκσκαφές επιπλέον αυτών που καθορίζονται στα σχέδια ή από την Υπηρεσία Επίβλεψης, 
δεν αναγνωρίζονται χωρίς προηγούµενη έγγραφη εντολή της, όπως επίσης δεν 
αναγνωρίζονται και άλλες εργασίες που έγιναν εξαιτίας της επιπλέον εκσκαφής 
(επιχώσεις, αποκαταστάσεις οδοστρωµάτων κλπ).  Ο Ανάδοχος πρέπει να εισηγείται στην 
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Υπηρεσία Επιβλέψεως τις τροποποιήσεις που κατά τη γνώµη του επιβάλλονται και 
αφορούν τις κλίσεις των πρανών χρησιµοποίηση αντιστηρίξεως κλπ.  
Τα προϊόντα εκσκαφής θα τοποθετούνται προσωρινά στη χαµηλότερη κατά την εγκάρσια 
τοµή πλευρά ώστε να µην παρασύρονται από τα νερά προς την τάφρο.  Οι εκσκαφές των 
τάφρων και οι επόµενες εργασίες µέχρι και την επανεπίχωσή τους πρέπει να γίνονται µε 
τον ταχύτερο δυνατό ρυθµό, ιδίως σε περιοχές µε µεγάλη κυκλοφορία, ώστε να µη 
διατηρούνται για πολύ οι ανωµαλίες που προκαλούνται στην κυκλοφορία των πεζών, 
αυτοκινήτων κλπ από την ύπαρξη της τάφρου, χωµάτων κλπ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να µην αφήνει τµήµα τάφρου οποιουδήποτε µήκους στο οποίο δεν 
θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες (από την εκσκαφή µέχρι και την επανεπίχωσή της).  
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαπιστώνει την ενδεχόµενη ύπαρξη εµποδίων πριν αρχίσουν οι 
εκσκαφές, συγκεντρώνοντας τα απαιτούµενα πληροφοριακά στοιχεία από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγονται ζηµιές και ατυχήµατα.  Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται 
ώστε να µην προκληθεί βλάβη στα υπόγεια καλώδια, δίκτυα υδρεύσεως κλπ.  Όπου 
συναντιούνται σωληνωτοί αγωγοί υδρεύσεως οικιών πρέπει να υποστηρίζονται και να 
προφυλάγονται κατάλληλα.  Πέρασµα δίπλα από στύλους θα αντιµετωπισθεί µε πλήρη και 
ασφαλή ειδική αντιστήριξη της παρειάς της τάφρου στο αναγκαίο µήκος και βάθος, µε τα 
κάθε φορά κατάλληλα µέτρα ασφάλειας.  Η ύπαρξη πρόχειρων ή προσωρινών κτισµάτων 
π.χ. περιπτέρων δεν θα αποτελεί κατά κανόνα λόγο µεταβολής της χαράξεως του αγωγού.  
Απρόβλεπτες περιπτώσεις εµποδίων θα αντιµετωπίζονται ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες
Στις διασταυρώσεις τάφρων µε οδούς σηµαντικής κυκλοφορίας, µετά την εκσκαφή, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει προσωρινά την κυκλοφορία µε κατασκευή 
προσωρινής γεφύρωσης έπειτα από υπόδειξη της Υπηρεσίας Επίβλεψης.  Ο Ανάδοχος 
οφείλει κατά την εκσκαφή των τάφρων να παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφάλειας για 
την πρόληψη ζηµιών στα έργα ή σε τρίτους και ιδίως για την πρόληψη ατυχηµάτων. 
Ο χαρακτηρισµός της ποιότητας των εδαφών που σκάβονται θα καθορίζεται µε 
πρωτόκολλο από το οριζόµενο από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία αρµόδιο όργανο κατά τα 
οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 151 του Ν.4412/16  και την αποδοχή του (συνολικά ή µε 
επιφύλαξη) από τον Ανάδοχο. Στο πρωτόκολλο αυτό γράφονται οι ενδείξεις των διατοµών 
και για κάθε µία η αναλογία στα εκατό του εδάφους της εκσκαφής, σύµφωνα µε τις   τιµές 
του Τιµολογίου. Σχετικά µε τις τιµές του τιµολογίου για γαιώδη- ηµιβραχώδη  και βραχώδη 
εδάφη, που καταρχήν περιλαµβάνουν όλα τα εδάφη όπου το σύνολο των εκσκαφών µπορεί 
να γίνει µε σκαπάνη, τονίζεται ότι οι ίδιες τιµές εφαρµόζονται και στην περίπτωση που ο 
Ανάδοχος χρησιµοποιεί εκτός από τη σκαπάνη και άλλα εργαλεία εφόσον η χρησιµοποίησή 
τους αντικαθιστά τις εκσκαφές µε σκαπάνη.  
Στην τιµή της εκσκαφής των τάφρων ή τµηµάτων περιλαµβάνεται και η διαµόρφωση των 
πρανών των τάφρων που θα γίνει µε οποιοδήποτε µέσο. 
Οι επιχώσεις τάφρων θα εκτελούνται γενικά µετά την πλήρη εγκατάσταση των αντίστοιχων 
αγωγών και την επιτυχηµένη δοκιµή στεγανότητάς τους. Συγκεκριµένα µετά την 
επιτυχηµένη δοκιµή του αγωγού, γίνεται η προστατευτική του επίχωση προσεκτικά και 
µέχρι να συµπληρωθεί πάχος επιχώµατος τουλάχιστον 30 cm    πάνω από το εξωράχιο και 
σε όλο το µήκος του αγωγού µε άµµο.  Κατά την εκτέλεση της προστατευτικής αυτής 
στρώσεως θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να γεµίσουν όλα τα κενά, ιδιαίτερα κάτω από 
τον αγωγό, ώστε να εδράζεται και να προστατεύεται καλά.  Στη συνέχεια και αφού 
τελειώσει η προστατευτική στρώση, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα ελέγχει την κατάσταση 
του αγωγού και µετά ο Ανάδοχος θα προχωρεί στη συµπληρωµατική επίχωση της τάφρου.  
Η επίχωση της τάφρου θα γίνει µε αµµοχάλικο ή  άµµο  ή  αυτούσιο  υλικό χειµάρρου 
σύµφωνα πάντα µε τις τυπικές  διατοµές, ενώ  θα  χρησιµοποιηθούν προϊόντα εκσκαφής 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιβλέπουσα  Υπηρεσία κρίνει την καταλληλότητά 
τους.  Θα λαµβάνονται  όλα τα µέτρα, ώστε να αποκλεισθεί κάθε αισθητή µελλοντική 
καθίζηση. Απαιτείται η πιστή εφαρµογή των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών µε τη 
συµπύκνωση των επιχώσεων.  Σε περιπτώσεις που η τάφρος διασταυρώνεται µε οδούς 
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πυκνής κυκλοφορίας είναι δυνατόν µετά από υπόδειξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας να 
γίνουν οι απαραίτητες γεφυρώσεις για την διέλευση πεζών και αυτοκινήτων. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει αρκετές γεφυρώσεις, κατάλληλου 
ανοίγµατος, για την προσωρινή επικάλυψη της τάφρου και το ασφαλές περασµάτων 
τροχοφόρων. Αυτές θα διατηρηθούν µέχρι την πλήρη επίχωση και την αποκατάσταση της 
οµαλότητας της οδού. 
Οι κάθε είδους άρσεις, αποσυνθέσεις και κατεδαφίσεις κατασκευών, επιφανειακών ή 
υπογείων που είναι απαραίτητες για τη διάνοιξη των τάφρων, θα γίνονται σε όση έκταση 
είναι αναγκαίο και αναπόφευκτο για την εγκατάσταση των αγωγών. Ισχύουν τα σχετικά 
άρθρα του τιµολογίου και όσα συµπληρωµατικά ορίζονται παρακάτω :

i. Πριν από οποιαδήποτε κατεδάφιση η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγχει αν 
είναι αναγκαία, να καθορίζει την έκτασή της και να παίρνει, σε   αντιπαράσταση µε 
τον Εργολάβο, τις αναγκαίες διαστάσεις και όσα άλλα   στοιχεία απαιτούνται για τη 
σύνταξη των σχετικών επιµετρήσεων και πρωτοκόλλων.

ii. Όπου πρόκειται να προκύψουν χρήσιµα υλικά από την κατεδάφιση, ο Ανάδοχος 
πρέπει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη φθοράς τους καθώς και για 
την ασφαλή διαφύλαξή τους στο εργοτάξιο ώσπου να ξαναχρησιµοποιηθούν, αν 
υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν όχι τα παραδίνει µε πρωτόκολλο στην Υπηρεσία και 
κάθε απώλεια τέτοιων υλικών βαρύνει τον Ανάδοχο,  ου είναι υποχρεωµένος να τα 
αντικαταστήσει µε καινούργια. Τα άχρηστα υλικά που προέρχονται από τις 
κατεδαφίσεις και είναι ακατάλληλα για επιχώσεις, πρέπει να αποµακρύνονται το 
γρηγορότερο.

iii.  Η εναπόθεση των χρήσιµων υλικών που προκύπτουν από τις κατεδαφίσεις πρέπει 
να γίνεται σε κανονικούς σωρούς, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος   και η 
καταµέτρηση και σε θέσεις που και η κυκλοφορία να µην παρεµποδίζεται και να 
είναι εύκολη η προσέγγιση µεταφορικών µέσων για την αποµάκρυνση ή την 
επαναχρησιµοποίησή τους.

Άρθρο 24.Αποµάκρυνση των  άχρηστων υλικών.

Τα προϊόντα εκσκαφής και γενικά κάθε είδους άχρηστα υλικά που προέρχονται από 
κατεδαφίσεις, κατασκευές σχετικές µε τις αποκαταστάσεις των οδοστρωµάτων κλπ, θα 
αποµακρύνονται χωρίς καθυστέρηση. Τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται έστω και 
τµηµατικά, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατό το χρονικό διάστηµα υπάρξεως της 
ανωµαλίας στην κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων κλπ που προέρχεται από αυτό.  Υλικά που 
χρειάζονται να αποµακρυνθούν είναι :
α. Τα προϊόντα εκσκαφών
β. Τα άχρηστα προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από καθαιρέσεις οδοστρωµάτων 
κλπ.

γ. Τα πλεονάσµατα προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων που προέρχονται από   
διάφορες σχετικές µε τον αγωγό κατασκευές (λιθόστρωτα, υποδοµές, αµµοχάλικο 
κλπ).

δ. Οι κυβόλιθοι και τα γρανιτικά κράσπεδα θα πρέπει να µεταφέρονται µετά   από 
διαλογή σε ειδικό χώρο συγκεντρώσεως που θα ορίζεται από την Υπηρεσία. 

 Η εργασία αποµακρύνσεως των προϊόντων εκσκαφής που περισσεύουν πρέπει να 
εκτελείται από τον Ανάδοχο χωρίς αντίρρηση και άσχετα από το αν η ποσότητα είναι 
µεγάλη ή µικρή. Οι θέσεις αποθέσεως των υλικών αυτών εγκρίνονται κάθε φορά από την 
αρµόδια αρχή.  Η δαπάνη αποµακρύνσεως περιλαµβάνεται στην τιµή εκσκαφής.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) ισχύουν : 
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• Ο Νόµος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης  
αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. “ 

• η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι 
και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δηµόσια έργα η 
παράγραφος 3β του άρθρου 7 , καθώς και 

• η  ερµηνευτική εγκύκλιος αυτής µε αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. 
Ενεργ. & Κλιµ. Αλ. “Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από 
δηµόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312 Β). 

Άρθρο 25.Ανακατασκευή οδοστρωµάτων - πεζοδροµίων

Μόλις εγκριθεί το οριστικό πρόγραµµα εκτελέσεως των έργων και πριν αρχίσουν οι 
εκσκαφές σε ασφαλτοστρωµένες οδούς, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει σχετική άδεια 
τοµής των οδοστρωµάτων κατά περίπτωση από το Δήµο (αν πρόκειται για δηµοτική οδό) ή 
από το Δηµόσιο. Επίσης αναλαµβάνει και την ευθύνη της επαναφοράς των µονίµων 
οδοστρωµάτων όπως ορίζεται στη σχετική άδεια και τους σχετικούς µε το θέµα αυτό όρους 
της εργολαβίας αυτής.  Τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση του Αναδόχου  να  προβαίνει  στην  
άµεση και πλήρη αποκατάσταση των οδοστρωµάτων, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη 
σχετική άδεια και όρους.  Στις περιπτώσεις που υπάρχουν µόνιµα οδοστρώµατα, η έκταση 
της φθοράς τους κατά τη διάνοιξη των τάφρων πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή και η 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος η τεχνικά άρτια και να γίνεται µετά από τέλεια 
συµπύκνωση των υποκείµενων επιχωµάτων µε απαραίτητη χρήση δονητικής πλάκας, ώστε 
να αποκλείεται κάθε ανωµαλία ή φθορά του οδοστρώµατος που ανακατασκευάζεται. Αν 
παρουσιαστεί κάτι τέτοιο, οποτεδήποτε µετά την ανακατασκευή και µέχρι την οριστική 
παραλαβή, ο Ανάδοχος οφείλει να το επισκευάσει µε δική του µέριµνα και δαπάνη. 
Η καθαίρεση και αποκατάσταση τοµής οδοστρώµατος, θα γίνεται µε τον τρόπο που 
καθορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η αποκατάσταση των φθορών στα πεζοδρόµια που προκαλούνται από τη διάνοιξη τάφρων 
θα γίνεται αµέσως  µετά τη συµπλήρωση της επιχώσεως.  Τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση 
του Αναδόχου  να  προβαίνει  στην  άµεση και πλήρη αποκατάσταση των πεζοδροµίων.  Η 
τύπανση θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα µε δονητική πλάκα για να αποφευχθεί 
µελλοντική καταστροφή των πεζοδροµίων από καθιζήσεις για την οποία ο Ανάδοχος φέρει 
την ευθύνη και είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει κάθε υποχώρηση που θα συµβεί ως 
την οριστική παραλαβή χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση 

Άρθρο 26.Πληµµελής κατασκευή των  έργων -  Κακοτεχνίες

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε 
εργασία παρουσιάσει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται 
σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή 
προσδιορίζονται τα ελαττώµατα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα 
και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί 
να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, 
αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί 
δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής 
του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή 
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µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του 
ελαττώµατος.
Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 170 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωµάτων γίνεται 
από τη διευθύνουσα υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία (σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν.
4412/16) όταν 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 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο 
πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου. 

Άρθρο 27.Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζοµένων στο έργο

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο για προσωπικό του, ή το 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016)  και σύµφωνα µε τους Νόµους,  
Διατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν 
την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
αναφέρονται:

• Το από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και η τροποποίησή του µε το Π.Δ. 17/78 
“Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων“

• Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις 
ασχολουµένων µισθωτών"

• Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών”
• H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “Σήµανση εκτελουµένων έργων σε 
οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών“

• Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδοµικών εργασιών”

• Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας 
Πολιτικού Μηχανικού”

•  H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς 
εντός κατοικηµένων περιοχών”

• Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά 
στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.”

•  Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων”
• Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας”

• Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για 
τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία 
τους, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”.

• Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για 
τη χρήση απ’ τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την 
εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/ 656 /ΕΟΚ”.

• Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για 
τον χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης της 
ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html
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• Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προστασία των εργαζοµένων απ’ τους κινδύνους 
που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”.

• Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφαλείας 
ή / και υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58 /ΕΟΚ”.

• Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ".

• Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης 
της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ".

• Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συµµόρφωση µετην 
οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ.

Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε 
σχετική µελέτη (στατική µελέτη ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) 
και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική 
ευθύνη για κάθε ζηµία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των 
παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόµενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών 
αποζηµιώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις 
αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.
177/2.3.2001 (Β  ́ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β  ́ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 
16),   στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή 
άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 
κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε τριάντα ( 30 ) ηµέρες από την 
υπογραφή του συµφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαµβάνεται 
το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για 
το σύνολο του Έργου που αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το Π.Δ. 305/96. Σηµειώνεται ότι 
απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου είναι ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 
Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα 
απαιτούµενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) όπως π.χ., 
προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια 
(για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, 
ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα 
γραφεία και ένα για κάθε όχηµα του εργοταξίου, µάσκες διαφόρων τύπων, κ.λ.π.
Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να ασφαλίσει στο κατά περίπτωση ασφαλιστικό ταµείο όπως 
προβλέπεται από το Νόµο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των διατάξεων και 
κανονισµών των σχετικών µε την εκτέλεση του έργου και την παροχή εργασίας ,όπως 
υποδεικνύονται στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ των συµβατικών τευχών της σύµβασης , έχει την 
ευθύνη για κάθε παράβαση και κατά συνέπεια βαρύνεται µε την καταβολή προστίµων, 
αποζηµιώσεων και όποιων άλλων ποσών του καταλογίζονται.

Άρθρο 28.Φύλαξη  υλικών, έργων, υπαρχουσών  κατασκευών και µέσων

Ο Ανάδοχος οφείλει να φυλάγει µε ευθύνη και δαπάνες του τα εφόδια και  υλικά που έχει 
στην κατοχή του (σωλήνες, ειδικά τεµάχια και άλλα εξαρτήµατα) και που  προορίζονται για 
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την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε απώλεια ή θραύση ή φθορά 
αυτών και έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει. 
Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας 
αυτού, θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζηµίωση. Εάν ο 
εργοδότης διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει µε επάρκεια υλικά, µηχανήµατα, 
εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από 
τον πρώτο, µε τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και θα κρατηθεί από όσα αυτός 
δικαιούται να λαµβάνει.

Άρθρο 29.Προστασία  βλάστησης – περιβάλλοντος.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την λήψη µέτρων προστασίας  του  περιβάλλοντος. 
Οφείλει να τηρεί τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παρόντος έργου και να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα 
περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Ο Ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση της περιοχής όπου εκτελείται το 
έργο και ευθύνεται για κάθε κόψιµο δένδρων, θάµνων και καταστροφή φυτείας που δεν θα 
ήταν απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε 
στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη 
του έργου (ή από τυχόν εγκεκριµένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο Ανάδοχος, 
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα µπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι 
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην 
κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, µε δαπάνες του, χωρίς να 
δικαιούται οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας.  
Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων όπως η έλλειψη προσήκουσας προστασίας 
του περιβάλλοντος, η παράλειψη µέτρων προστασίας του κοινού, η καθυστέρηση στην 
αποκατάσταση φθορών σε άλλα δηµόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγµατα επιβάλλουν στον 
ανάδοχο τις κυρώσεις του άρθρου 81 του Ν.3669/08.
 

Άρθρο 30.Βλάβες στο έργο -  Βλάβες από ανώτερη  βία 

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. 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.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε 
βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 
οποιαδήποτε ζηµία που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του 
προσωπικού του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας 
βίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. 
Σε περίπτωση ζηµιών που προκλήθηκαν από ανώτερη βία στα έργα που εκτελούνται ή στα 
υλικά που βρίσκονται στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα, µε αναφορά του στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που υποβάλλεται µέσα σε δέκα µέρες από τότε που συνέβη η 
ζηµία, να αναφέρει το χρόνο που συνέβη η ζηµία, την αιτία που την προκάλεσε, το είδος, 
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την έκταση και την δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή της. Όσα ισχύουν για την 
αίτηση επανόρθωσης ζηµιών από ανωτέρα βία ορίζονται στο άρθρο 157 του Ν.4412/16.

Άρθρο 31.Χρήση   έργου πριν από την  αποπεράτωση 

Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να πάρει στην κατοχή του ή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 
τµήµα του έργου έχει τελειώσει µερικά ή ολικά, µόνο µετά από διοικητική παραλαβή του 
(τµηµατική) κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16.
Αν η κατοχή ή η χρήση αυτή καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας, τότε ο Εργοδότης 
χορηγεί ανάλογη παράταση της προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου.
Σε περίπτωση που η χρησιµοποίηση του έργου από τον Εργοδότη πριν από την 
αποπεράτωσή του συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότης του 
καταβάλλει τις δαπάνες αυτές που πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογηµένες.
Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε 
χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται µόνο µετά 
από έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 10 
του άρθρου 157 του Ν.4412/16..

Άρθρο 32.Περιεχόµενο  των τιµών  του  Τιµολογίου

Οι τιµές του Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένων εργασιών και ο Ανάδοχος 
δεν έχει δικαίωµα άλλης πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή 
τους.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε όλες τις τιµές του Τιµολογίου περιλαµβάνονται:
α. Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση  κάθε 
εργασίας, δηλαδή µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά,  η επιβάρυνση 
λόγω ηµεραργιών από οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής  επί τόπου και 
επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και    τα ασφάλιστρά τους.

β. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού 
εξοπλισµού από εργοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, ειδικευµένους και 
ανειδίκευτους εργάτες, για ηµεροµίσθιά τους, ηµεραργίες, ασφαλίσεις,    ώρες αργίας, 
έκτακτες χρηµατικές παροχές κ.λ.π.

γ. Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας µε τις  
φορτοεκφορτώσεις και τις µεταφορές τους, µε οποιοδήποτε µέσο από τον τόπο 
παραγωγής ή προµήθειας επί τόπου των έργων, καθώς και κάθε άλλου υλικού που δεν 
αναφέρεται ιδιαίτερα αλλά που ενδεχόµενα θα απαιτηθεί για  την πλήρη εκτέλεση 
των εργασιών.

δ. Οι τυχόν δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζηµιώσεις για την 
προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για την µεταφορά και αποθήκευσή τους.

ε. Τα έξοδα απόσβεσης, φθοράς, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, 
µηχανηµάτων και υλικών.

στ. Γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτητη 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική 
τιµή του Τιµολογίου.  Καµία αποζηµίωση ή αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να 
θεµελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις 
µεταφοράς των υλικών που χρησιµοποιούνται σε κάθε εργασία, είτε ως προς τις τιµές 
των ηµεροµισθίων και υλικών, µετά την αποδοχή συµµετοχής του Αναδόχου στον 
διαγωνισµό.

ζ. Οι δαπάνες εκτέλεσης ορισµένων εργασιών µε τα χέρια εργατοτεχνιτών για  τις 
περιπτώσεις που η εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται µε  µηχανήµατα ή 
κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας.
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Άρθρο 33.Ποσοστό γενικών εξόδων  και οφέλους  του Αναδόχου

Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που καθορίζεται σε δεκαοκτώ στα 
εκατό (18%)  της αξίας της σύµβασης (χωρίς ΦΠΑ), δεν περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας 
του Τιµολογίου αλλά υπολογίζεται στο άθροισµα των τιµών προσφοράς και µπαίνει σε 
ιδιαίτερο κονδύλι στον προϋπολογισµό προσφοράς και στους λογαριασµούς πληρωµής του 
Αναδόχου (σύµφωνα µε την παρ. 7.θ του άρθρου 53 του Ν. 4412/16). Στην έννοια του 
ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου, που καταβάλλεται πάνω στην αξία 
των εκτελούµενων έργων µε τις ισχύουσες ή τις τιµές µονάδας, περιλαµβάνονται και οι 
δαπάνες σύνταξης των ειδικών εκθέσεων, σχεδίασης των σχεδίων εφαρµογής µε 
προσαρµογή των σχεδίων της µελέτης στις µετρήσεις που έγιναν στο έδαφος µε τις 
οδηγίες της Επίβλεψης.

Άρθρο 34.Προκαταβολές

Μετά από αίτηµα του αναδόχου χορηγείται σ’ αυτόν έντοκη προκαταβολή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 150 και άρθρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής και στον 
ανάδοχο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύηση προκαταβολής.
Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται µετά την εγκατάσταση εργοταξίου από 
τον ανάδοχο επί τόπου του έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο Ανάδοχος µε τόκο. Δεν 
οφείλονται από τον ανάδοχο τόκοι για χορηγηθείσα προκαταβολή για το αναπόσβεστο 
τµήµα της προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα διακοπής των εργασιών από 
υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά και 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε το µικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Δηµοσίου 
δωδεκάµηνης ή αν δεν εκδίδονται τέτοια εξάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες µονάδες και αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών, και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
 Η χορηγουµένη προκαταβολή εγκρίνεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας µετά 
από αίτηση του αναδόχου και καταβάλλεται στον ανάδοχο µετά από υποβολή λογαριασµού 
και έγκριση αυτού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο σύνολό της ή τµηµατικά.

Άρθρο 35.Σύνταξη µητρώου του έργου

Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση το Μητρώο πρέπει να περιλαµβάνει 
απαραίτητα:
1) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται:

• Έκθεση σχετική µε την µελέτη και κατασκευή του έργου
• Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως του έργου
• Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατά τρόπο περιληπτικό, τα επιµέρους 
τµήµατα που συγκροτούν το όλο έργο 

• Απολογισµός του συνολικού κόστους του έργου.
2) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων 

(υψόµετρα - συντεταγµένες) µε τις εξασφαλίσεις τους µαζί µε σχέδια και φωτογραφίες 
που να δείχνουν τις θέσεις αυτών.

3) Σχέδια έργων, όπως εκτελέστηκαν (as build)  και συγκεκριµένα :
i. Πλήρεις οριζοντιογραφίες, σε κλίµακα κατάλληλη,  µε εξάρτηση από το Ελληνικό 

Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.), όπου θα αποτυπώνονται µε ακρίβεια οι 
θέσεις των έργων (δίκτυα - τεχνικά έργα), µε τις διαστάσεις και τα τεχνικά 
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χαρακτηριστικά τούτων, σε συνάρτηση µε άξονες οδών και θέσεις υφισταµένων 
κατασκευών, χωριστά για κάθε δίκτυο, όπως αυτά κατασκευάστηκαν και 
αποτυπώθηκαν επί τόπου. Επιπλέον στις οριζοντιογραφίες θα φαίνεται η 
αρίθµηση όλων των σηµείων που έχουν αποτυπωθεί και σε ξεχωριστό τεύχος θα 
παραδίδονται οι συντεταγµένες τους. Σε κάθε οριζοντιογραφία θα πρέπει να 
φαίνονται οι ονοµασίες των δρόµων, τα οικοδοµικά τετράγωνα, τα φρεάτια 
(επισκέψεως, συµβολής, πτώσης), οι αγωγοί (µήκος, από φρεάτιο σε φρεάτιο, - 
υλικό - µορφή διατοµής - διάµετρος ή διαστάσεις), οι παροχές αποχέτευσης µε τα 
αντίστοιχα φρεάτια σύνδεσης, και οι παροχές που δεν καταλήγουν σε φρεάτια, τα 
φρεάτια υδροσυλλογής.

ii. Μηκοτοµές των δικτύων χωριστά για κάθε δίκτυο, σε κλίµακα υψών/µηκών 
κατάλληλη, µε όλα τα απόλυτα υψοµετρικά στοιχεία του εδάφους, των 
κατασκευασθέντων τεχνικών έργων (φρεατίων κλπ) και της ροής των αγωγών και 
τα λοιπά στοιχεία των αγωγών (αποστάσεις, υλικό, διατοµή, κλίση κλπ).

iii. Κατά πλάτος τοµές ανά οδό και ανά διακριτό τµήµα έργου, µε όλα τα υφιστάµενα 
δίκτυα των Ο.Κ.Ω., όπως και όλα τα κατασκευασθέντα δίκτυα.

iv. Πλήρη σχέδια όλων κατασκευασθέντων φρεατίων (κατόψεις - τοµές), µε το δοµικό 
µέρος του φρεατίου σε κλίµακα κατάλληλη, µε τις διαστάσεις τους και απόλυτα 
υψόµετρα πυθµένος και καλύµµατος.

4) Τεύχη έργων, όπως εκτελέστηκαν, που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια, µε πίνακες 
που αφορούν ειδικότερα στοιχεία για τα κατασκευασθέντα δίκτυα – τεχνικά έργα . 
Αναλυτικά ανά δίκτυο θα πρέπει να υπάρχει Τεύχος εξασφαλίσεων (τρεις τουλάχιστον 
ανά σηµείο), για τα καλύµµατα των φρεατίων και τις ακραίες απολήξεις των δικτύων 
και Πίνακας, που περιλαµβάνει στοιχεία για τα φρεάτια, τους αγωγούς, τις παροχές µε 
τα αντίστοιχα φρεάτια σύνδεσης, όπως επίσης και τις παροχές που δεν καταλήγουν σε 
φρεάτια.

5) Τα καθοριζόµενα µε λεπτοµέρεια από την διαταγή του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 
20), όπως αυτή ισχύει σήµερα τις παρακάτω φωτογραφίες :
i. Της προϋπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή εκτέλεσης σηµαντικών τεχνικών 

έργων. Αυτές θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία µαζί µε τα δικαιολογητικά  της 1ης 
πιστοποίησης.

ii. Σηµαντικών φάσεων εκτέλεσης των εργασιών. Αυτές θα υποβάλλονται κατά τις 
ενδιάµεσες πιστοποιήσεις.

iii. Του τελειωµένου έργου. Αυτές υποβάλλονται µαζί µε τα δικαιολογητικά της 
τελευταίας πιστοποίησης (πριν από τον τελικό λογαριασµό).  

iv. Στο πίσω µέρος των φωτογραφιών θα αναγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά του 
έργου και άλλα στοιχεία που θα θεωρούνται απαραίτητα για να εξάρουν το έργο 
και την σκοπιµότητά του, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. Οι 
φωτογραφίες πρέπει να παίρνονται από έµπειρα πρόσωπα να είναι καθαρές και 
να παραδίδονται στην Υπηρεσία, µαζί µε τα αρνητικά ή σε ηλεκτρονική µορφή,  
σε διαστάσεις όπως απαιτείται προκειµένου να είναι ευανάγνωστες.

6) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 
για το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση θα 
συνταχθούν σε δύο(2) αντίγραφα.   τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία µόλις 
αποπερατωθεί το Έργο.  Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου. Η εργολαβία θα 
θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και εποµένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης, αν 
µετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του 
Έργου. 
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Άρθρο 36.Επιµετρήσεις – Αφανείς Εργασίες

Οι επιµετρήσεις γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/16.
Στο τέλος κάθε µήνα ή σε χρονική περίοδο που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που 
εκτελέσθηκαν το προηγούµενο διάστηµα. 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 στην Επιβλέπουσα  
Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της 
εκτελέσεώς τους χρονικού διαστήµατος, 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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική απόφαση 
της τελευταίας.
Η Διευθύνουσα 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 Ν. 
4412/16 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 Διευθύνουσα 
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 Διευθύνουσα 
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 
επανυποβολή των επιµετρήσεων, η Διευθύνουσα 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 Διευθύνουσα 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 Ν. 4412/16. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες 
επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο 
λογαριασµό.
 Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην 
τελική µορφή του έργου (αφανείς εργασίες), 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 Επιβλέποντα  και την 
Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών, προκειµένου να προβούν από κοινού στην 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html
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καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή 
πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, 
τον επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση 
των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
πρέπει να γίνεται για µεν την από κοινού ζύγιση τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα πριν 
από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες πριν τη 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. 
Δύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί µέρους επιµετρήσεις που 
λείπουν και την «τελική επιµέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που 
ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων 
της παραγράφου παραλαβής αφανών εργασιών. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεµούν 
κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική 
επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που 
έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το δικαίωµα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις 
επιµέρους επιµετρήσεις, που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται 
οι ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο 
της υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο µε την ένδειξη «όπως 
συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον 
έλεγχο της τελικής επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της και να 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγµένη και διορθωµένη επιµέτρηση. 
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. 

Άρθρο 37.Περαίωση εργασιών  - Παραλαβή 

Όσα αφορούν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών, την τελική 
επιµέτρηση και την έγκρισή τους καθώς και όσα αφορούν τη συγκρότηση επιτροπών 
παραλαβής, προσωρινής και οριστικής, διέπονται από τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/16 (για 
την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 169 του Ν.4412/2016 ενώ για την 
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 170 και 172 
αντιστοίχως του Ν.4412/2016).  Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 
του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 38.Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωµές  του Αναδόχου 

Οι τµηµατικές πληρωµές θα γίνονται κάθε µήνα µε βάση ανακεφαλαιωτικούς λογαριασµούς 
στους οποίους θα περιλαµβάνονται οι εργασίες που έχουν τελειώσει, έπειτα από υποβολή 
από τον Εργολάβο προσωρινών επιµετρήσεων και ελέγχου τους από την Επιβλέπουσα 
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Υπηρεσία.  Στις τµηµατικές αυτές πληρωµές η Επίβλεψη κατά την απόλυτη κρίση της 
µπορεί να περιλάβει και την αξία των υλικών που θα ενσωµατωθούν στο έργο, µε την 
εισαγωγή τους στις επί τόπου των έργων αποθήκες του Αναδόχου.
Οι ποσότητες των υλικών που πιστοποιούνται δεν µπορούν να ξεπερνούν εκείνες που 
απαιτούνται για το µέρος του έργου που αποµένει κάθε φορά. Τα πιστοποιούµενα υλικά και 
έργα µόλις πληρωθούν ανήκουν στον Εργοδότη, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από την ευθύνη για τα υλικά και τα έργα που έχουν πληρωθεί, όπως και για την 
αποκατάσταση έργου ή υλικού που έχει τυχόν πάθει ζηµία και, γενικά, χωρίς ο Εργοδότης 
να παραιτείται από το δικαίωµα να απαιτήσει την εκπλήρωση όλων των όρων της 
σύµβασης.
Για τις πιστοποιήσεις, την σύνταξη, την υποβολή, τον έλεγχο και την πληρωµή των 
λογαριασµών και την εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων της εργολαβικής  
σύµβασης εφαρµόζονται όσα λεπτοµερειακά αναφέρονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16.
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 Ν.4412/16.. 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. 
Για την είσπραξη κάθε λογαριασµού ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει απόδειξη εξόφλησης όλων 
των ασφαλιστικών Ταµείων για τον τρέχοντα λογαριασµό, εκτός αν αυτά αποδίδονται από 
τον Εργοδότη.

Άρθρο 39.Φόροι  - Κρατήσεις - Τέλη - Δασµοί 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειµένων νόµων φόρους, τέλη, 
δασµούς και κρατήσεις υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά τη µέρα της 
δηµοπρασίας.
Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και 
οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το 
χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του 
Δηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον 
ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.  
Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό 
αντάλλαγµα. 
Για το έργο βρίσκει εφαρµογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 σχετικά µε την 
αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων 
φορέας και όχι ο Ανάδοχος, ο οποίος τιµολογεί χωρίς ΦΠΑ.
Καµία δασµολογική ή φορολογική απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται στα καύσιµα και λιπαντικά.

Άρθρο 40.Πληρωµές  προσωπικού  - Δαπάνες   βαρύνουσες  τον  Ανάδοχο.

Σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε 
όλες  τις  απαιτούµενες  δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες 
όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την µετακίνηση του προσωπικού του, 
οι δαπάνες της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς κλπ των υλικών, οι  δαπάνες 
λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων,  οι δαπάνες 
δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και τις θέσεις για την λήψη των υλικών και 
παρακαµπτηρίων οδών για την διευκόλυνση  της  συγκοινωνίας  και αποτροπή αποκοπής 
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της κυκλοφορίας γενικά, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων και οι δαπάνες αποζηµιώσεων 
στο προσωπικό του. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώνει τακτικά κάθε βδοµάδα το ηµεροµίσθιο και κάθε µήνα το 
υπαλληλικό προσωπικό του. Επίσης οφείλει να πληρώνει κι αυτούς που του προµηθεύουν 
κάθε είδους υλικά που χρησιµοποιούνται στο έργο και τα ενοίκια των µηχανηµάτων που 
µισθώνει. Σε περίπτωση καθυστέρησης του Αναδόχου πληρωµής του προσωπικού του, 
όσων καθυστερείται η πληρωµή τους έχουν δικαίωµα να τη ζητήσουν µε αναφορά τους 
στον Προϊστάµενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,.
Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που έχει 
προσλάβει και χρησιµοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα 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 
Διευθύνουσα 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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασµό. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό του δώρα λόγω εορτών 
Πάσχα και Χριστουγέννων που κάθε φορά καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργείου 
Εργασίας, όπως και µέρες υποχρεωτικής αργίας, χορήγησης άδειας µε αποδοχές, 
αποζηµίωση λόγω απόλυσης όπως και τις νόµιµες εισφορές του στους ασφαλιστικούς 
επικουρικούς οργανισµούς ή ταµεία.

Άρθρο 41.Αναθεώρηση συµβατικής αξίας των  έργων

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 
του Ν.4412/16.

Άρθρο 42.Κανονισµός νέων  τιµών  µονάδας

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν και θα πληρωθούν µε τις τιµές µονάδας που 
προβλέπονται στο τιµολόγιο. Αν παρουσιαστεί ανάγκη σύνταξης νέας τιµής µονάδας, θα 
συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16.

Άρθρο 43.Απολογιστικές εργασίες 

Στην εκτέλεση του έργου δεν προβλέπεται  η υλοποίηση εργασιών απολογιστικά. 
Η εκτέλεση των απολογιστικών εργασιών µε, η πληρωµή τους και το ποσοστό γενικών 
εξόδων και οφέλους του Αναδόχου καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 126 και 154 
του Ν.4412/16.

Άρθρο 44.Προσωρινή  & οριστική διακοπή των έργων - Διάλυση της Σύµβασης

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 45.Διακανονισµός σύµβασης µετά από πτώχευση ή θάνατο του 
Αναδόχου

Στην προκειµένη περίπτωση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.4412/16.
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Άρθρο 46.Πινακίδες ενδεικτικές του έργου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης να 
κατασκευάσει και να τοποθετήσει στην αρχή και στο τέλος του έργου πινακίδες µε τα 
στοιχεία του έργου. Η απόσυρση της αρχικής πινακίδας πραγµατοποιείται µε την 
τοποθέτηση της αναµνηστικής πινακίδας µετά την οριστική παραλαβή του. 

Άρθρο 47.Αρχαιότητες

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία αν τυχόν κατά 
την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε  έργα τέχνης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες.

Άρθρο 48.Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 

Δεν απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου.

                                                                    Ναύπλιο,   04/03  /2019

           Συνταχθηκε                                                                                                          Θεωρήθηκε


