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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

(1) Το παρόν τεύχος συνιστά την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και περιλαμβάνει 
τους ειδικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων - σε συνδυασμό με τους όρους των 
λοιπών Τευχών και στοιχεί ων Δημοπράτησης - θα εκτελεστεί  από τον Ανάδοχο το 
δημοπρατούμενο έργο. 

(2) Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει: την κατασκευή των έργων που αναφέρονται 
στα συμβατικά τεύχη .  

(3) Το ακριβές αντικείμενο του  έργου  θα είναι όπως ορίζεται στην Διακήρυξη Δημοπρασίας, 
και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.  

(4) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται ελέγχους από αρμόδια ορισμένα όργανα της 
Ε.Ε. και της Ελλάδας. 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Αντικείμενο 

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς 
όρους, βάσει των οποίων, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης και 
στοιχείων της μελέτης, θα εκτελεσθεί από τον αναδειχθησόμενο Ανάδοχο, το έργο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

1.2 Ορισμοί – συντομογραφίες 

1.2.1 Ορισμοί  

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στα Άρθρα 1 και 2 
του Ν.4412/2016 και επί πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω:   

α.  «Συμβατικό Τίμημα»: το ποσό του εργολαβικού συμφωνητικού (εκτιμώμενη δαπάνη 
εργασιών μαζί με ΓΕ και ΟΕ, ποσό απροβλέπτων δαπανών, εκτιμώμενη δαπάνη τυχόν 
απολογιστικών εργασιών, δαπάνη αμοιβής μητρώου έργου) χωρίς την αναθεώρηση και το 
ΦΠΑ. 

β. «Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις οποίες 
καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του.  

γ.  «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι 
εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την 
εκτέλεση του έργου. 

δ.   «Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτήρα έργα, που θα 
εκτελεσθούν και θα       συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

ε. «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές είτε 
πολιτικού          μηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες 
διατάξεις. 

στ. «Υπηρεσία»: η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της ΔΕΥΑΤ, η οποία δημοπρατεί το 
έργο και              συναλλάσσεται με τον Ανάδοχο ως Διευθύνουσα Υπηρεσία είτε ως 
Προϊσταμένη Αρχή, όπως κατά            περίπτωση ορίζεται στο νόμο. 



 

   

ζ. «Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος»: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις είτε κοινοπραξίες των 
ανωτέρω      επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο 
Διαγωνισμό της ανάθεσης του έργου. 

η. «Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευθούν πλήρως στη 
φάση              δημοπράτησης του έργου και δεσμεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που 
ορίζονται στο Άρθ. 8 του Ν 1418/84. 

θ. «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από την ΔΕΥΑΤ για την εκτέλεσή 
του και τα οποία έχουν εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από 
την ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "ευρωπαϊκά 
πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείμενα εναρμόνισης (HD)",      σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες 
αυτών των οργανισμών. 

ι. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός 
προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις 
κατασκευές και με βάση τα εγγενή                    χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον 
ΕΛΟΤ. 

ια. «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα 
με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών     Κοινοτήτων. 

1.2.2 Συντομογραφίες 

1.2.2.1 Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης 

ΔΔ  : Διακήρυξη Δημοπρασίας 

ΓΤΣΥ  : Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΕΣΥ  : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΜ  : Προϋπολογισμός Μελέτης 

ΠΠ  : Προϋπολογισμός Προσφοράς 

ΤΠ  : Τιμολόγιο Προσφοράς 

ΤεΠε  : Τεχνική Περιγραφή 

ΤΜ  : Τιμολόγιο Μελέτης 

1.2.2.2 Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών 

ΕΛΟΤ  : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

ISO  : Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 

ΚΤΣ  : Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

ΚΤΧ  : Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα 

ΠΤΠ  : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

1.2.2.3 Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών 

ΥΠΕΧΩΔΕ : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων  

ΓΓΔΕ  : Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 

ΔΕΗ  : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΔΕΚΟ  : Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

ΕΕ  : Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΙΚΑ  : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΝΠΔΔ  : Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

ΝΠΙΔ  : Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

ΝΣΚ  : Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

ΟΚΩ  : Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας 

ΠΕΔΕ  : Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων 

ΤΕΕ  : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 



 

   

1.2.2.4 Άλλες Συντομογραφίες 

ΑΠΕ  : Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

ΚΥΑ  : Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Ν  : Νόμος 

ΠΔ  : Προεδρικό Διάταγμα 

ΠΚΤΜΝΕ : Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 

ΦΕΚ  : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ  : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

ΥΑ  : Υπουργική Απόφαση 

1.3 Ερμηνείες 

 

Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 

(5) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «εβδομάδα», «μήνας», «έτος» κτλ. θα 
σημαίνει             «ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή εβδομάδα», «ημερολογιακός 
μήνας», «ημερολογιακό έτος» κτλ. 

(6) Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα / 
παράγωγά τους,         προϋποθέτουν ότι η υπ’ όψη συμφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα 
διατυπώνεται εγγράφως,  κατά την έννοια  τού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

(7) Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε 
βάρος του          Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγμένα στις 
τιμές μονάδας της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο 
αντάλλαγμα είτε καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της       
προσφοράς του. 

(8) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα 
άρθρα,             παραγράφους, εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, 
υπουργικών αποφάσεων, συμβατικών    τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και 
ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να 
αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 

1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Ν.4412/2016. 

(2) Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των 
εγγράφων της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα 
γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής.  

(3) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που 
απαιτούνται στα πλαίσια της εκτελέσεως του έργου πρέπει: 

i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 

iii. να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της συμβάσεως 
διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν 
γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως 
στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. 

1.5 Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη 
σύμβαση 

1.5.1 Ισχύουσες διατάξεις 

 
 Η εκτέλεση των έργων διέπεται από τις διατάξεις τού ν. 4412/2016 περί κωδικοποιήσεως 
της νομοθεσίας           κατασκευής δημοσίων έργων. Η εκτέλεση των έργων συμπληρώνεται με 
τους όρους της παρούσης, των λοιπών συμβατικών τευχών και την οικεία Διακήρυξη 
Δημοπρασίας. Αναλυτικά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 



 

   

- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».  

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

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και 
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

 -(Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά 
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»  

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο».  

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

  - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις». 

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

 - του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό». 

 

1.5.2 Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της συμβάσεως είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, 
η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας.  

 

1.6 Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών 

Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη    Δημοπρασίας: 

i. Το συμφωνητικό. 



 

   

ii. Η παρούσα Διακήρυξη. 
iii. Η Οικονομική Προσφορά. 
iv. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
v. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).  

 vi. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), όπως εγκρίθηκαν με τη με αρ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 απόφαση Υ.Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., οι οποίες  συνιστούν 
ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών Τ.Π. και Τ.Σ.Υ., όπως αυτές ισχύουν μετά την 
αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα ΕΤΕΠ και την προτεινόμενη 
προσωρινή αντικατάστασή τους από τις ΠΕΤΕΠ, ως ορίζεται στην Εγκύκλιο 17/2016 
(ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) της Γ.Γ.Υ. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.». 
vii. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
viii. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
ix.    Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
x.     Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  

1.7 Σύμβαση 

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 
του Ν.4412/2016 και την Διακήρυξη Δημοπρασίας.  

 

1.8 Εκχώρηση δικαιωμάτων - υποκατάσταση 

Η εκχώρηση του έργου είτε των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση διέπεται από τις 
διατάξεις των    άρθρων 164 έως 166 του Ν.4412/2016. 

 

1.9 Μελέτες του έργου 

1.9.1 Υπάρχουσες μελέτες κατά τη δημοπράτηση του έργου 

(1) Κατά την ημερομηνία εγκρίσεως της Διακήρυξης Δημοπρασίας, τα αντίγραφα των μελετών 
που βρίσκονται στη διάθεση των διαγωνιζομένων περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. 
Κατά την υπογραφή της       συμβάσεως κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον 
Ανάδοχο εγκεκριμένες όλες οι μελέτες που       περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

(2) Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν 
από έρευνες ή και μελέτες που έχουν γίνει ή ακόμη και με αναζητήσεις / συνεντεύξεις 
στους φορείς, οργανισμούς, γραφεία γεωτεχνικών ερευνών κτλ., που έχουν εκπονήσει 
σχετικές μελέτες / έρευνες για την Υπηρεσία και το έργο.   

1.9.2 Έλεγχος τεχνικής μελέτης του έργου από τον Ανάδοχο 

(1) Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει πλήρη έλεγχο των 
τεχνικών       μελετών του έργου, με τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, 
περιορισμένων δειγματοληπτικών          ερευνών κτλ.  Στα ανωτέρω πλαίσια, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ελέγξει την πληρότητα και επάρκεια των υφισταμένων γεωτεχνικών 
μελετών και ερευνών και να διερευνήσει την αναγκαιότητα εκτελέσεως            
συμπληρωματικών ερευνών, επισημαίνοντας εγκαίρως το ενδεχόμενο αυτό στην 
Υπηρεσία. 

(2) Ο έλεγχος των τεχνικών μελετών και η διερεύνηση της αναγκαιότητας εκτελέσεως 
συμπληρωματικών    ερευνών, κατά την προηγουμένη παράγραφο, υπάγεται στις 
διατάξεις της παρ. 4.1.1 της παρούσης, που αφορά σε επαλήθευση των διατιθεμένων 
στοιχείων, για την οποία δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο, επειδή η 
δαπάνη της περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς.   

(3) Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις 
ενδεχόμενες              τροποποιήσεις που θα αποδεχθεί η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω 
προτάσεων του Αναδόχου, ύστερα από σύνταξη και έγκριση του κατά το νόμο 
προβλεπόμενου ΑΠΕ. Η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος είναι δυνατόν να 
συνεπάγεται και παράταση των προθεσμιών (τμηματικών ή και συνολικής) εφόσον          
υπάρξει αρμόδια έγκριση. 

 



 

   

1.9.3 Εκπόνηση μελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αμοιβή των οποίων 
πρέπει να εμπεριέχεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς 

 

Ανεξάρτητα από τον έλεγχο της τεχνικής μελέτης και των τυχόν παρεπόμενων δραστηριοτήτων 
των παραγράφων 1.9.1 και 1.9.2 ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη των επιμετρήσεων και, γενικότερα, τη 
χρονική, ποσοτική, ποιοτική και οικονομική τεκμηρίωση τους. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση 
των στοιχείων στη μορφή που ορίζεται, η τυχόν προσαρμογή των εγκεκριμένων οριστικών 
μελετών σε επίπεδο μελετών εφαρμογής, η σύνταξη και ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος              
αδειοδοτήσεων, μελετών, υποβολών, εργασιών κατασκευής, δοκιμών, ελέγχων κτλ., η σύνταξη και 
ενημέρωση  προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και το ΣΑΥ και ΦΑΥ, η εξεύρεση χώρων 
αποθέσεως κτλ. που τυχόν θα  απαιτηθούν, η εκπόνηση μελετών και η σύνταξη σχεδίων 
σήμανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, κτλ. 

1.9.4 Τρόπος ελέγχου και εγκρίσεις μελετών του Αναδόχου 

 

(1)  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε λεπτομερή έλεγχο μερικών ή και του 
συνόλου των μελετών είτε ερευνών του Αναδόχου, με ή χωρίς τη σύμπραξη Συμβούλων. 
Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου         προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των 
σχετικών υπολογισμών ή των εφαρμοζομένων    υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία 
δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισμούς είτε ελέγχους με την εφαρμογή άλλων 
συναφών υπολογιστικών μεθόδων. 

(2)  Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων η 
μια σειρά θα είναι τα πρωτότυπα σχέδια σε διαφάνειες. Μετά την έγκριση η Υπηρεσία θα 
παραδίδει στον Ανάδοχο μια (1) θεωρημένη σειρά. 

1.10 Παροχή και μέριμνα των τευχών 

 

(1) Οι διαγωνιζόμενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στη 
Διακήρυξη και           υποχρεούνται να λάβουν γνώση των υπολοίπων τευχών, σχεδίων 
κτλ.,  στα γραφεία της Υπηρεσίας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. H 
παραλαβή των τευχών μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας. 

(2) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισμικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 
κατά την εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, μελέτες, καταμετρητικά / επιμετρητικά 
στοιχεία, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα 
φυλάσσονται με μέριμνά του, μέχρις ότου παραδοθούν   οριστικά στην Υπηρεσία.  Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, 
μερίμνη και δαπάναις του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της.  

1.11 Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών 

 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84 με τις κατωτέρω 
διευκρινίσεις. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε 
διαφαίνεται περίπτωση καθυστερήσεως ή, με οποιοδήποτε τρόπο, παρακωλύσεως των 
εργασιών, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. δεν παρασχεθεί σε 
αυτόν από την Υπηρεσία μέσα σε εύλογη διορία.  Η       έγγραφη ειδοποίηση θα περιέχει 
λεπτομέρειες του περιεχομένου του απαιτούμενου σχεδίου, οδηγίας κτλ., λεπτομερή 
αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας που αυτό θα 
πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Αναδόχου, και λεπτομέρειες της φύσης και της έκτασης 
των              προβλημάτων που τυχόν θα δημιουργηθούν εάν το ζητούμενο έγγραφο, 
οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί έγκαιρα. 

(3) Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήμερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος 
εγγράφου, οδηγίας κτλ. και ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγμένα καθυστέρηση ή 
αυξημένο κόστος κατά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ως άμεσο 
αποτέλεσμα της υπ’ όψη υπερημερίας της Υπηρεσίας, ο         Ανάδοχος υποχρεούται να 



 

   

ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία σχετικά και θα δικαιούται σύμφωνα με το Άρθρο 
20.1 της παρούσας: 

i. Να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση παράτασης των προθεσμιών, εφόσον 
παραβιασθεί ή  υπάρχει κίνδυνος παραβίασης τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας 
του έργου (κατά τα Άρθρα 8.2 και 8.4 της παρούσας) και  

ii. Να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή σε αυτόν αποζημίωσης 
μόνο για τις    θετικές του ζημίες. 

 

1.12 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από την ΔΕΥΑΤ 

 

(1) Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά 
δικαιώματα των εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., 
που αναφέρονται στην παρ. 1.10(4) ανωτέρω που συντάχθηκαν από αυτόν ή για 
λογαριασμό του με δική του δαπάνη.  Με την υπογραφή της           συμβάσεως, ο 
Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στην ΔΕΥΑΤ και τους νομίμους εκπροσώπους του 
το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωμα της χρήσης των υπ’ όψη εγγράφων, σχεδίων, μελετών, 
λογισμικού,           εφαρμογών λογισμικού κτλ., συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του δικαιώματος 
χρήσης των υπ’ όψη τροποποιημένων είτε βελτιωμένων            εκδόσεων για τις 
ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ή της πραγματικής ζωής του     
έργου. 

(2) Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου που τυχόν θα 
χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο παραμένει σε αυτόν, όμως Η ΔΕΥΑΤ έχει το 
δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί χωρίς καμία             επιβάρυνση και χωρίς κανένα 
περιορισμό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της συμβάσεως. 

(3) Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, μελέτες,  εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. 
ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην ΔΕΥΑΤ κατά την με 
οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της συμβάσεως.  Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε 
ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 
έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση /              διαχείρισή τους. 

1.13 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων της ΔΕΥΑΤ από τον Ανάδοχο 

 

Η ΔΕΥΑΤ διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα των ΤΣΥ 
(ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ), των τεχνικών ή άλλων μελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των τυπικών 
σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του.  Ο Ανάδοχος θα έχει το 
δικαίωμα, μερίμνη και δαπάναις του, να χρησιμοποιήσει και να    παράγει αντίγραφα των υπ’ όψη 
εγγράφων για τις ανάγκες της συμβάσεως.  Τα υπ’ όψη έγγραφα δεν θα            αντιγραφούν, 
κοινοποιηθούν ή χρησιμοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του      
Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά μόνο για τις ανάγκες του έργου και με την έγγραφη 
συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

1.14 Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων 

 

(1) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων 
του εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που 
έχει κατασθεί εσωτερικό δίκαιο.  Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του 
Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που     διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις 
εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή          παραλείψεις που 
έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια 
με αυτές.  Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί 
τους κανόνες     δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι 
διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή 
πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την             εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

(2) Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της 
διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο 



 

   

μηχανισμός κινείται αυτόματα και         απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου 
Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 

(3) Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην 
Υπηρεσία το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών 
εγγράφων, που του κοινοποιούνται και                 αναφέρονται στην εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων.  Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που 
εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

(4) Ο Ανάδοχος,  ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών 
διατάξεων,         υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει αμελλητί στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και    εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που          απευθύνονται ή 
κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της συμβάσεως. 

2. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΔΕΥΑΤ) 

2.1 Απαλλοτριώσεις 

 

(1) Η ΔΕΥΑΤ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις 
για την απαλλοτρίωση δημοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών 
κτλ., απαραίτητων για την εκτέλεση των μονίμων έργων, υπέχοντας και όλες τις υλικές 
και δικαστικές ευθύνες για τη διαδικασία των υπ’ όψη απαλλοτριώσεων.   

(2) Η ΔΕΥΑΤ υποχρεούται, να παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση 
των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσμευση. 

2.2 Άδειες και Εγκρίσεις 

 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες 
του, των κάθε  είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία ή    αλλού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις  
για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
υποβάλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια  Υπηρεσία της ΔΕΥΑΤ ή 
αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των 
συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις 
περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσεως. 

(2) Η ΔΕΥΑΤ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις 
απαιτούμενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 

(3) Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας 
διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη 
έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, η ΔΕΥΑΤ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, 
εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. Ο νόμος καταλείπει στην ΔΕΥΑΤ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή 
αυτή ή όχι. 

ii. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του 
ευχέρειας ή       κατάχρηση εξουσίας. 

(4) Δεν χορηγείται στον Ανάδοχο ατέλεια ή απαλλαγή από τους δασμούς και τους 
υπόλοιπους φόρους,       εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του 
έργου.  Κάθε τυχούσα απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από 
οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιβαρύνσεις, θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου. 

(5) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του 
μέσων.  Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο 
φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το 
Ν 2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν 893/79 (ΦΕΚ 
86Α/28.4.79). 



 

   

3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

3.1 Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντος 

 

(1) Η Υπηρεσία διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο και εκπροσωπείται από το 
προσωπικό επίβλεψης του έργου, το οποίο διευθύνει ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει 
ελεύθερα την είσοδο στους επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους για την 
επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας,  και για όποιον άλλον  η Υπηρεσία 
αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση. 

(2) Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους 
ισχύοντες νόμους (βλ. και Άρθρο 17.2 της παρούσας).  

(3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρου 136 και 138 του Ν.4412/2016. 

3.2 Οδηγίες του επιβλέποντος 

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της 
Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα οριζόμενα στο  Άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

4.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

4.1.1 Επαλήθευση χορηγουμένων στοιχείων  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της συμβάσεως, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι 
κατά τη φάση του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή 
τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες 
εφαρμογής, χωρίς καταβολή επί πλέον αμοιβής,  προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα 
κατασκευαστικά σχέδια των έργων.  

4.1.2 Κατασκευή του έργου 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και 
σύμφωνα με τις   διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης είτε της μελέτης 
εφαρμογής, που θα υποβάλει στην   Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την 
καλή εκτέλεση των εργασιών (βλ. και Άρθρο 17.2 της παρούσας). 

4.2 Εγγύηση καλής εκτελέσεως 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτελέσεως των κατασκευών του έργου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

4.3 Νόμιμος Εκπρόσωπος Αναδόχου 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, ισχύουν  τα ακόλουθα: 

(1) Το βραδύτερο σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της συμβάσεως 
κατασκευής του    έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάμενος του εργοταξιακού 
γραφείου ο οποίος πρέπει να είναι διπλωματούχος μηχανικός και του οποίου ο διορισμός 
θα υπόκειται στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.  

(2) Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόμενου προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά 
λεπτομερή στοιχεία, που θα       αφορούν στα προσόντα και στην εμπειρία του.  

(3) Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια 
και ασφαλή     εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων 
μέτρων προστασίας και             ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε 
τρίτου. Γι αυτό ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην 
Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες 
του. 



 

   

(4) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της 
για τον ορισμό του προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή του, 
οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους απομακρύνει και να τους αντικαταστήσει με 
άλλους, των οποίων ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας.  

(5) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπ’ όψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία 
περίπτωση δεν  απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε 
Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην 
Υπηρεσία. 

4.4 Συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και με 
τρίτους 

(1) Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 136 και 138 του Ν. 4412/2016,. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από 
άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες 
παράπλευρων χώρων, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του, ενώ πρέπει να 
συνεργασθεί, κατά το δυνατόν, με τους τυχόν  προηγούμενους ή επόμενους αναδόχους 
των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των 
έργων ως έχουν.   

4.5 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράμματα  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη 
διάρκεια  εκτελέσεως 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. 

4.6 Κατασκευαστικά σχέδια του έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κατά την ολοκλήρωση του έργου και χωρίς 
καταβολή επί πλέον αμοιβής, τα οριστικοποιημένα κατασκευαστικά σχέδια του έργου  
σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντος του έργου. Οι συντεταγμένες όλων των 
αποτυπώσεων να είναι κατά ΕΓΣΑ 87.     

4.7 Εργοταξιακή σήμανση 
 

 Οι δαπάνες για την εργοταξιακή σήμανση  (προμήθεια και συντήρηση),  κάθε είδους και 

 μορφής σήμανση εκτροπή της κυκλοφορίας, ο κινητός εξοπλισμός σήμανσης (όπως 

 πινακίδες, αναλάμποντα στοιχεία, κινητά διαχωριστικά κάθε είδους και μορφής πλαστικοί 

 κώνοι κλπ), περιφράξεις εργοταξιακών χώρων και κάθε εργασία και υλικός σήμανσης που 

 τοποθετείται προσωρινά δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα στον ανάδοχο, αλλά θα 

 συμπεριληφθούν ανηγμένα στις τιμές προσφοράς του. 

4.8 Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχημάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων 

(1) Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα 
ασφαλείας, για την       πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς 
κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει 
αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε 
από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις είτε παραλείψεις του), είτε από τα      εργαλεία 
και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.  Οι σχετικές ευθύνες του Αναδόχου 
ορίζονται περαιτέρω στο Άρθρο 17 της παρούσας. 

(2) Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν 
εντολής της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες 
κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου μέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης 
ζημιών σε τρίτους ή και στο έργο, και αποζημιώνεται για αυτά με βάση τις τιμές του 
συμβατικού Τιμολογίου ή με βάση τις τιμές μονάδος νέων εργασιών για τις μη     
προβλεπόμενες από το συμβατικό Τιμολόγιο εργασίες. 

(3) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και 
αποκλειστικά        υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο 
εμπλεκομένων στα έργα και είναι   δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και 
ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών    κανονισμών. Για θέματα 



 

   

πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως 
εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. 

(4) Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

4.9 Διασφάλιση ποιότητας 

4.9.1 Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων 

(1) Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημι-
κατεργασμένα προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, 
συνοδευόμενα, όπου απαιτείται στα συμβατικά τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά 
ποιοτικής συμμόρφωσης.  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών              
απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών 
που δεν έχουν   προηγουμένως τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

(2) Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα 
είναι καινουργή, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, 
που καθορίζουν τον τύπο,       κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών 
που θα χρησιμοποιηθούν. 

4.9.1.1 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών 

Εντός δέκα (10) ημερών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία, για 
προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, τεχνικά 
φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και 
λοιπά χρήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) και δείγματα όλων 
των βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. 

(3) Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη χρησιμοποίηση 
οποιουδήποτε       υλικού, για το οποίο δεν τεκμηριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 
ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα συμβατικά 
τεύχη, χωρίς να προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα     δικαίωμα οικονομικής ή άλλης 
φύσης είτε παράτασης προθεσμίας. 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμόρφωσής τους 
με τις απαιτήσεις της συμβάσεως και δείγματα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, είδη, 
όργανα και συσκευές που ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. 

4.9.1.2 Φύλαξη υλικών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, μερίμνη και δαπάναις του, σε ιδιαίτερους 
φυλασσόμενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Ομοίως, σε ιδιαίτερους 
χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα  ανωτέρω δείγματα υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, κτλ. 

 

4.10 Στοιχεία πεδίου του έργου 

4.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και 
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και    τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου. Παράλειψη του 
Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της 
συμβάσεως, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή 
άλλης φύσης είτε παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

4.10.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υφίστανται εναέριες ή 
υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, οι οποίες πρέπει να μετατοπισθούν από τους 
κυρίους των. Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος 
(εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει χωρίς 
προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου 
ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες 
που   εκτελούνται από αυτόν. 



 

   

4.11 Αποφυγή όχλησης 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, μερίμνη και δαπάναις του, να παίρνει όλες τις 
προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις 
γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να           αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' 
αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης την ΔΕΥΑΤ έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των 
ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου    τούτου. 

4.12 Προσβασιμότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά 
την κατασκευή 

(1) Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε 
γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόμους πάσης φύσεως, που εξυπηρετούν την περιοχή, 
από τη χρήση τους ως οδών     μεταφοράς για τις ανάγκες του. 

(2) Μετά την περάτωση του έργου, τα μη ενσωματωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, 
όπως ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και 
μεταφερθούν δαπάναις του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. 

(3) Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, όπως, 
π.χ. σιδηρά     βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, 
σκαλωσιές, κτλ,                       επιτρεπόμενων τούτων μόνο για εντελώς προσωρινής και 
ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες        τοπικές ρυθμίσεις. 

(4) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική 
στιγμή, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγματα, αναβαθμούς, γειτονικές 
λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών          υψομέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα 
που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. 

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά 
προστατευτικά μέτρα / έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή 
απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, 
από τους χρήστες της φωτοσήμανσης για την προστασία θέσεων εκτελουμένων έργων, με 
τη φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

(6) Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των 
όρων αυτού του      άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες 
του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί 
να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος       αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου.  Πέραν του                 καταλογισμού των 
σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτελέσεως εργασιών / ενεργειών από την        
Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική 
συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από 
τις οποίες είναι η επιβολή          προστίμου(ων). 

4.13 Εξοπλισμός Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταφέρει επί τόπου 
του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό για την έντεχνη και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.     Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και 
άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν 
βλαβών και την αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν 
θα πληρωθούν ιδιαιτέρως, επειδή η δαπάνη τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στα κονδύλια των 
τιμών της      προσφοράς του Αναδόχου. 

4.14 Προστασία περιβάλλοντος 

4.14.1 Γενικά 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει  προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην 
περιοχή του έργου, οι οποίες πρέπει να συμφωνούν με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν 
εγκριθεί για το έργο. Ενδεικτικά,    τέτοια μέτρα θα είναι, μετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης 
καθαρισμός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκομιδή 
όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο, ώστε τελικά η 
επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. Τονίζεται ότι ο 
Ανάδοχος θα είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από αυθαίρετη 
κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισμό των μηχανημάτων του ή 



 

   

καταπάτηση   φυτεμένων περιοχών από τα μηχανικά μέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας  ζημιάς με δικές του δαπάνες. 

4.14.2 Απαιτήσεις για το ολοκληρωμένο έργο 

Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωμένο έργο περιλαμβάνονται στο 
σχεδιασμό του και  αποτυπώνονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  
Όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις συμμόρφωσής του προς τις προδιαγραφές 
εκτελέσεως των εργασιών σε συνδυασμό με τα όσα        ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
4.14.1. 

4.14.3 Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

(1) Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του 
εργοταξίου, θα πρέπει να επισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
επιτυγχάνεται : 

i. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος 

ii. Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης 

iii. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για 
περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. 

Ειδικότερα κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή 
του πρασίνου. Για την καταστροφή του πρασίνου, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει 
να υπάρχει η άδεια της           αρμόδιας Αρχής και η όποια καταστροφή θα αποκαθίσταται 
μετά το πέρας του έργου, σύμφωνα με την       ανωτέρω άδεια. 

(2) Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των πάσης φύσεως αποβλήτων, και να τηρούνται 
οι παρακάτω  όροι: 

i. Απαγορεύεται ρητώς η απόρριψη αποβλήτων πλύσεως, μεταφοράς και άντλησης 
σκυροδεμάτων,   μεταχειρισμένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος 
και ιδιαίτερα στις πλαγιές της κοίτης ρεμάτων και ποταμών. Τα ανωτέρω απόβλητα 
θα συγκεντρώνονται επιμελώς  και θα διατίθενται     κατάλληλα ή θα παραδίδονται 
για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά στο χώρο συντηρήσεως         μηχανικού 
εξοπλισμού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τη συλλογή τυχαίων 
απορροών    μεταχειρισμένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών. 

ii. Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών, 
καυσίμων κτλ. από      οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 

iii. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών (σκόνη, 
πριονίδι, τρίμματα, ρετάλια, κτλ).    Όπου η παρενόχληση είναι αναγκαία, απαιτείται η 
εξασφάλιση άδειας από τον αντίστοιχο Οργανισμό και η άμεση αποκατάσταση της 
συνέχειάς τους και    εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι 
μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κτλ.). 

(3) Για τις αποθέσεις των περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων και άλλων υπολειμμάτων 
εργασιών,     προϊόντων καθαιρέσεων κτλ., ισχύουν τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 4.19 
της παρούσας. 

(4) Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων.  Αυτό απαιτεί: 

i. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας είτε κατασκευή παρακαμπτηρίων 
εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4.12 της 
παρούσας. 

ii. Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι 
τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων είτε κατάλληλες επιστρώσεις μέρους του 
εργοταξιακού χώρου. 

iii. Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά) 

4.15 Σήμανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι 
εργασίες, να        προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτουμένων σημάτων και πινακίδων 
ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και να επιμελείται της 
συντηρήσεως αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται 
υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα αναλάμποντα σήματα (FLASH 
LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, κατά τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής           
Κυκλοφορίας. 



 

   

(2) Επίσης θα χρησιμοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι υπάλληλοι του 
Αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε 
όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα 
λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

(3) Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη 
των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

 

4.16 Φύλαξη του εργοταξίου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη έχοντα εργασία 
ή μη διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που 
εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες 
υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα 
ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

 

4.17 Μητρώο έργου – φωτογραφίες – βιντεοσκοπήσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός μηνός από την τοποθέτηση των καλυμμάτων των φρεατίων και 
μετά την πλήρη επίχωση κάθε αυτοτελούς, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, τμήματος του 
έργου, να συντάξει με δαπάνες του σχέδια με τους αγωγούς που κατασκεύασε, στο έντυπο 
υπόβαθρο πολεοδομικού διαγράμματος υπό κλίμακα 1:500 ή 1:1000 που θα του χορηγήσει η 
Υπηρεσία και θα ψηφιοποιήσει ο Ανάδοχος με δικές του δαπάνες. 

Τα σχέδια αυτά, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία σε τέσσερα (4) 
αντίγραφα και   επιπλέον σε ψηφιακή μορφή, υπογεγραμμένα από διπλωματούχο Μηχανικό, θα 
περιέχουν Οριζοντιογραφία των αγωγών και αναγραφή των διαμέτρων, του μήκους και του υλικού 
αυτών. 

 

4.18 Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 

(1)   Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, 
οποιασδήποτε ηλικίας,     έργων τέχνης ή άλλων ευρημάτων, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία 
και την αρμόδια Αρχαιολογική ή άλλη        Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία 
στην περιοχή των ευρημάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπ’ όψη ευρημάτων. 

(2) Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία, θα 
δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο είτε για τη συνέχιση των εργασιών είτε για τη διενέργεια 
έρευνας με δικά του μέσα και την      επίβλεψη της Αρχαιολογικής ή άλλης Υπηρεσίας είτε 
για την προσωρινή διακοπή των εργασιών, για το     διάστημα κατά το οποίο η αρμόδια 
Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες με τα δικά της μέσα και για τη μεταφορά του εξοπλισμού και 
του προσωπικού του σε άλλο μέτωπο εργασίας, με ανάλογη τροποποίηση του          
χρονοδιαγράμματος. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις απαιτηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να 
μετακινεί χωρίς        ιδιαίτερη αποζημίωση τον εξοπλισμό και το προσωπικό του από το ένα 
μέτωπο εργασίας σε άλλο και να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις 
αρχαιολογικές έρευνες. 

(4) Παράταση τμηματικών είτε της συνολικής προθεσμίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο 
λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες.   

(5) Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία, ο   Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και να 
συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες       εργασίες του. 

(6) Διευκρινίζεται ότι για την αντιμετώπιση του κόστους των ανασκαφών για τα αρχαιολογικά 
ευρήματα θα       γίνεται πρόβλεψη σε ειδικό άρθρο «έξοδα αρχαιολογίας» ιδιαίτερα αν 
υπάρχουν στοιχεία ότι στην περιοχή του έργου είναι πιθανή η ύπαρξη αρχαιολογικών 
χώρων. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό ο Ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει 
πρόγραμμα διερευνητικών τομών. Τα έξοδα για τις ανωτέρω έρευνες θα           πληρώνονται 
στον Ανάδοχο απολογιστικά με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 



 

   

(7) Όλα τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρήματα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που 
ανακαλύπτονται κατά την    εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και σε κάθε 
τέτοια περίπτωση ισχύει η Ελληνική νομοθεσία . 

 

5. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

5.1 Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

(1) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την 
εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όλου του 
προσωπικού που απαιτείται για την  εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.   

(2) Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με 
την ισχύουσα  νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιασθεί 
με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη 
του Αναδόχου και σύμφωνα με την εκάστοτε   ισχύουσα εργατική και λοιπή νομοθεσία. 

5.2 Εργατική νομοθεσία 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο  Άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

5.3 Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυκτερινή εργασία – αργίες και εορτές 

(1) Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες. 

(2) Ενώ κατ’ αρχήν θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία ζωής ή 
περιουσίας ή ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος, επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και 
εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική    
νομοθεσία.  Σε περίπτωση εκτελέσεως τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να 
ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίζει τις     σχετικές άδειες  και να τηρεί όλους τους Νόμους και 
κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή 
νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαμβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε         
οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. 

(3) Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητη και δεν    υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου 
προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής εγκρίσεως από 
τις αρμόδιες Αρχές. 

(4) Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν 
θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτελέσεως του έργου. 

5.4 Ασφάλεια και υγιεινή 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο 
Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς και να δημιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας 
(ΦΑΥ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΔ 305/96, άρθρο 3.  Τα ανωτέρω ΣΑΥ και 
ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συμβατά με τα     σχετικά υποδείγματα που 
έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ 
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 
Νόμους,               Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επόμενες διατάξεις, οι οποίες θα εφαρμόζονται όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά το χρόνο της εφαρμογής τους: 

- Το ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/1980) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
οικοδομικών εργασιών»,  

- Το ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/1981) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού 
Μηχανικού»,  



 

   

- To N 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας που 
αφορά τις         διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία», 

- Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του Ν 1836/89 (79/Α) 
«Προώθηση της απασχόλησης και της       επαγγελματικής καταρτίσεως και άλλες 
διατάξεις», 

- Το ΠΔ 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας 
για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν 
1568/85»,  

- Το ΠΔ 225/89 (ΦΕΚ 106 Α/1989) «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα»,  

- Το ΠΔ 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των ΠΔ και ΥΑ που εκδόθηκαν με τις 
εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ»,  

- Το ΠΔ 395/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για 
τη                  χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την 
εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασμό με τα ΠΔ 
89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ 241 Α/2000),  

- Το ΠΔ 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το ΠΔ 159/99 (ΦΕΚ 
157 Α/1999), 

- ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 
πρέπει να             εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ»,  

(3) Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των 
ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών.  

(4) Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της 
προσφοράς του κατά ανηγμένο τρόπο στις τιμές της προσφοράς του. 

6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

6.1 Τρόπος εκτελέσεως 

(1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος 
υπεύθυνος με δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων 
εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη        μεταφορά τους από τις πηγές προμηθείας 
τους, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει    εκτέλεση των έργων κατά 
τους όρους της παρούσας, των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

(2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερή 
σχέδια της        εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά, κατά το 
στάδιο της κατασκευής, που θα    εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

(3) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεσθεί την παρουσία 
εκπροσώπων της          Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου    διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, 
ελαττωματικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές            οφείλονται σε 
γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(4) Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή 
αποπεράτωση του έργου από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα 
αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν 
αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 

6.2 Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωματούμενου εξοπλισμού και υλικών 

Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που προορίζονται να ενσωματωθούν στα μόνιμα έργα που 
περιλαμβάνονται στη     σύμβαση, θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΤ είτε κατά τη 
χρονική στιγμή της προσκόμισής τους στο    εργοτάξιο είτε κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία 
ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει το αντίτιμο των υπ’ όψη υλικών και εξοπλισμών κατά τα 



 

   

οριζόμενα στο Άρθρο 8.10 της παρούσας, οποιοδήποτε από τα δύο ανωτέρω    γεγονότα επέλθει 
νωρίτερα.   

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

7.1 Προθεσμία περάτωσης 

Η συνολική προθεσμία εκτελέσεως του έργου, ορίζεται σε ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΜΗΝΕΣ και αρχίζει 
από την ημέρα  υπογραφής της συμβάσεως.  

7.2 Παράταση προθεσμίας περάτωσης 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016. 

7.3 Τμηματικές προθεσμίες 

(1) Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει 
τις Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΑΠ) και τις ενδεικτικές Τμηματικές 
Προθεσμίες (ΤΠ), σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Όλες οι τμηματικές 
προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της Σύμβασης.  

(2) Καθορίζονται οι παρακάτω Ενδεικτικές Προθεσμίες (ΕΠ):  

1 η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία: Το αργότερο σε σαράντα (40) ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης να έχει ολοκληρώσει την εργοταξιακή του οργάνωση.  

 

2η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία: Όχι αργότερα από είκοσι μήνες (20) από την 
υπογραφή της σύµβασης να έχει ολοκληρώσει πλήρως τις εργασίες του 50% των 
μηκών των δικτύων 

 

7.4 Καθυστερήσεις με υπαιτιότητα των Αρχών 

Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες: 

i. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιμελώς τις διαδικασίες και κανονισμούς που ορίζονται 
από τις Δημόσιες Αρχές της χώρας και 

ii. οι υπ’ όψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου 
και 

iii. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι μη προβλέψιμη σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, 

τότε, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω 
καθυστέρηση ή       παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας. 

7.5   Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα 
της όλης κατασκευής του Έργου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προθεσμίες της 
παρούσας ΕΣΥ. Το χρονοδιάγραμμα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 
145 του Ν. 4412/16 , θα συνταχθεί με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει 
την χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και θα 
συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Η σύνταξη τευχών ή 
διαγραμμάτων θα γίνεται με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. 

(2) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του 
έργου. Η ανάπτυξη του προγράμματος του έργου και των υπο-προγραμμάτων του 
πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να τεκμηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεσμίες που 
αναφέρονται στην παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 
βρέθηκε.. της παρούσας ΣΥ. 

(3) Η ανάπτυξη του προγράμματος θα γίνεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής υπό την 
έννοια του Άρθρου 8 των «προδιαγραφών μελέτης και εφαρμογής χρονικού 
προγραμματισμού και διοίκησης έργου» (Αποφ. Δ17/01/117/ΦΝ 332, ΦΕΚ 
862Β/16.11.89).  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει 



 

   

τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου της προόδου 
του έργου, με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.  

(4) Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται επίσης σαν ανεξάρτητες δραστηριότητες η 
παρακολούθηση της διακίνησης όσων υλικών έχουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από 
ένα μήνα και όσων  κρίνονται κρίσιμα για την ολοκλήρωση του έργου ή αναφέρονται 
στην παρούσα ΣΥ. Για τα υλικά αυτά θα περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες της 
υποβολής αίτησης έγκρισης, της παραγγελίας, της επιβεβαίωσης παραγγελίας, της 
άφιξης του υλικού στο εργοτάξιο και της ενσωμάτωσης στο έργο. 

(5) Μετά την υποβολή του προγράμματος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, 
με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
υποβολή του (παρ.2, Άρθρου 145 Ν. 4412/16.  Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο 
πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

(6) Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού 
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του 
χρονοδιάγραμμα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των 
συμβατικών τευχών. Για τον λόγο αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της 
κατάρτισης και έγκρισης ή μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει 
καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος δεν περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε 
έννοια, συμφωνία της Υπηρεσίας σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης αυτού από τον 
Ανάδοχο. 

(7) Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή, 
πρόσθετων μαζί με τα προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα 
κατασκευής επί μέρους τμημάτων του έργου κτλ.), τα οποία είναι επιβοηθητικά για να 
σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου 
του έργου, σε σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος. 

(8) Κάθε μεταγενέστερη ενημέρωση ή αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος και του 
προγράμματος κατασκευής του έργου, ή / και των υποπρογραμμάτων του, θα 
υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση.   

(9) Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση, 
τεκμηρίωση, τήρηση και παρουσίαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, του προγράμματος του 
έργου (αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης), εκτός από τη διαδικασία διοικητικών 
κυρώσεων και έκπτωσης, ως  προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου  145 του Ν. 
4412/16, συνεπάγεται: 

i. Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία ίσης προς το 
ποσό που ορίζεται στην συνέχεια της παρούσας παραγράφου. Η ποινική 
ρήτρα αυτή επιβάλλεται για μία μόνο φορά, και θα παρακρατηθεί από τον 
πρώτο επόμενο λογαριασμό.  

ii. Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο Υπηρεσιακού Προγράμματος, 
συντεταγμένου σύμφωνα με τα ανωτέρω, που στη συνέχεια θα είναι 
υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς να του παρέχεται δικαίωμα οποιασδήποτε 
χρονικής απόκλισης. 

iii. Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται για παράλειψη ή αμέλεια ως προς την 
άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση, τεκμηρίωση, τήρηση και παρουσίαση 
του Χρονοδιαγράμματος ή/και προγράμματος του έργου (αρχικού ή 
μεταγενέστερης ενημέρωσης) ορίζεται σε ποσοστό 1:5.000 του συμβατικού 
τιμήματος. 

 

7.6 Ρυθμός προόδου εργασιών 

(1) Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου η πραγματική πρόοδος των 
εργασιών          υπολείπεται της αναμενόμενης ή της προγραμματισμένης, και εφόσον δεν 
οφείλεται σε αιτία που θα          αντιμετωπισθεί κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 7.3 της 
παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει     χρονοδιάγραμμα, συνοδευόμενο από 
αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις     προτεινόμενες μεθόδους 
που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών και την                  
εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 



 

   

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Άρθρο 146 του Ν.4412/2016 και τις εντολές της Υπηρεσίας.  Αν ο Ανάδοχος δεν 
συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, το                 ημερολόγιο θα συντάσσεται από την 
Υπηρεσία, θα κοινοποιείται σε αυτόν και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από τον Ανάδοχο.  
Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες για τη σύνταξη του ημερολογίου θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και θα παρακρατούνται από τις πιστοποιήσεις του έργου. 

7.7 Ποινικές ρήτρες 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 

(2) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση προθεσμίας επιβάλλονται με απόφαση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας  και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του 
έργου.  

(3) Οι ποινικές  ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που 
τυχόν προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στα οριζόμενα στο άρθρο 
148 του Ν.4412/2016. 

(4) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης των 
τμηματικών προθεσμιών ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του ποσοστού του 
προϋπολογισμού του έργου που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη προθεσμία και επιβάλλεται 
για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της εν λόγω τμηματικής προθεσμίας. Το συνολικό ποσό 
της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει 
σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας της  σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

 

7.8 Διακοπή εργασιών 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως των 
έργων εντολή στον Ανάδοχο περί διακοπής των εργασιών σε τμήμα του έργου είτε σε ολόκληρο 
το έργο.  Κατά τη διάρκεια της υπ’ όψη διακοπής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει και 
φυλάσσει τα ανωτέρω τμήματα του έργου είτε να αποθηκεύσει και φυλάσσει τα τυχόν υλικά επί 
τόπου, έναντι φθοράς, απώλειας ή βλάβης. 

7.9 Συνέπειες διακοπής εργασιών 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 161 του Ν.4412/2016.. 

(2) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται παράτασης προθεσμίας είτε αποζημίωσης για τις 
περιπτώσεις επανόρθωσης των συνεπειών τυχόν ελλιπών μελετών / ερευνών που θα 
έπρεπε να συνταχθούν / ελεγχθούν ή            συντάχθηκαν με ευθύνη του κατά τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, ελαττωματικής εργασίας ή υλικών, ή για περίπτωση μη 
προστασίας είτε φύλαξης των τμημάτων του έργου όπου διεκόπησαν οι εργασίες, είτε μη 
αποθήκευσης είτε φύλαξης των τυχόν υλικών κτλ.,  κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 7.6 
ανωτέρω. 

7.10 Επανεκκίνηση εργασιών 

Μετά από εντολή της Υπηρεσίας για επανεκκίνηση των εργασιών, ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία θα 
επιθεωρήσουν από κοινού τα τμήματα των έργων και τα υλικά κτλ., στα οποία αφορούσε η εντολή 
διακοπής.  Ο Ανάδοχος  υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, 
ελαττώματος ή απώλειας στα υπ’ όψη τμήματα / υλικά κτλ., που τυχόν επήλθε κατά τη διάρκεια της 
διακοπής των εργασιών, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

8. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

(1) Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 170 του 
Ν.4412/2016. Η κατά την παρ. 2 του Άρθρου 170 του Ν.4412/2016 έννοια της τελικής 
επιμέτρησης διαστέλλεται και περιλαμβάνει και το Μητρώο του Έργου καθώς και το 
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου. 

(2) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη       συντήρησή του, ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 171 του 
Ν.4412/2016  σε ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΝΕΣ. 

(3) Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες συντηρήσεως κατά το χρόνο εγγύησης περιλαμβάνονται 
και οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντηρήσεως, εκτός από τις εργασίες πολιτικού 



 

   

μηχανικού, των   ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
αναλωσίμων (λαμπτήρες φωτισμού, φίλτρα κτλ.). 

9. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 

(1) Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, με δική του οικονομική επιβάρυνση, 
όλων των           εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την 
επανόρθωση όλων των ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων ελαττωμάτων που 
τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στο χρόνο συντηρήσεως από τη βεβαιωμένη 
περάτωση του έργου, με την προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη της ΔΕΥΑΤ, οι εργασίες 
αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης ακατάλληλων υλικών ή μη                      
ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή.   

(2) Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το έργο σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο               χρονοδιάγραμμα συντήρησής του και τουλάχιστον μια φορά κάθε 
πέντε μήνες κατά την περίοδο της     συντηρήσεως με σκοπό τη διαπίστωση τυχόν 
τέτοιων ελαττωμάτων. 

(3) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες 
ή εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή 
του και μάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης) και σε βαθμό που να 
ικανοποιούν εύλογα την Υπηρεσία, η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την 
εκτέλεση των εργασιών αυτών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο 
από τον Ανάδοχο.  

10. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

10.1 Εργασίες προς επιμέτρηση 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 151 του Ν.4412/2016. 

10.2 Μεθοδολογία επιμέτρησης εργασιών 

(1) Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από 
τα σχετικά άρθρα των ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ), του τιμολογίου και των λοιπών συμβατικών 
τευχών. Για κάθε είδος    εργασιών, για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα ανωτέρω τεύχη 
τρόπος επιμέτρησης, επιμετρούνται και πληρώνονται οι μονάδες που έχουν πραγματικά 
εκτελεσθεί, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη τυχόν αντίθετες πρακτικές, συνήθειες ή έθιμα. 

(2) Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται  μερίμνη  του Αναδόχου βιβλίο καταμέτρησης 
αφανών εργασιών σε βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες. 

(3) Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευθεί αρμοδίως και να λάβει υπ’ όψη του κατά τη 
σύνταξη των    επιμετρήσεων τις τυχόν υπάρχουσες διαδικασίες ελέγχου επιμετρήσεων 
της Υπηρεσίας.  

10.3 Πιστοποίηση εργασιών 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέσθηκαν, συντάσσονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 

10.4 Παραλείψεις κατά την επιμέτρηση 

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του έργου προτού να ληφθούν τα 
στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων Αφανών Εργασιών. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, μέχρι και την οριστική παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να αποκαλύπτει 
οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν  ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή 
ατελειών.  

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

11.1 Δικαίωμα τροποποιήσεων 

Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υπό τις προϋποθέσεις του 
Άρθρου 13.3 της παρούσας, να επιφέρει τροποποιήσεις στη μορφή του έργου, στην ποιότητα, στο 
είδος ή στην ποσότητα των      εργασιών, αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η οικονομία του 
έργου το επιβάλλουν. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβεί σε καμία αντίστοιχη τροποποίηση 
χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 



 

   

11.2 Ποσό απροβλέπτων  

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

11.3 Απολογιστικές εργασίες 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 154 του Ν.4412/2016. 

11.4 Αναθεώρηση τιμών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 

12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

12.1 Συμβατικό τίμημα 

12.1.1 Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον 
Ανάδοχο 

(1) Οι συμβατικές τιμές μονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως 
περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. 

(2) Κάθε τιμή μονάδας είτε κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις κάθε 
είδους     επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο  ισχύει 
και για τις νέες τιμές   μονάδας που τυχόν θα εφαρμοσθούν.  

(3) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρύνει την ΔΕΥΑΤ. 

12.1.2 Τιμές μονάδος νέων εργασιών 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τυχόν πρόσθετες εργασίες, κατόπιν εντολής της 
Υπηρεσίας κατά το Άρθρο 13.1 της παρούσας, με τις συμβατικές τιμές ή με τιμές 
μονάδος νέων εργασιών. Για την         τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που 
προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου ή την      προσθήκη νέων εργασιών, 
ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 13.3 της παρούσας. 

(2) Για τον κανονισμό τιμών μονάδων νέων εργασιών, όπου από την ΕΣΥ προβλέπεται ότι 
θα εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) 
διευκρινίζεται ότι αυτά θα  εφαρμόζονται άσχετα με τα μέσα, που χρησιμοποιούνται ή θα 
χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή μικρού ή 
μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, καινουργών ή όχι, με 
εργατικά χέρια μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή σε μεγάλη αναλογία, κτλ.). 

(3) Για τον καθορισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών του έργου ισχύουν οι αναλύσεις τιμών 
Υδραυλικών  Έργων ή Οικοδομικών έργων  ή Οδοποιίας, εφόσον δεν περιλαμβάνονται 
στις αναλύσεις  τιμών Υδραυλικών Έργων. 

12.2 Προκαταβολή 

Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή. 

12.3  Έκδοση λογαριασμού / πιστοποίησης τελικής πληρωμής 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016. Οι πιστοποιήσεις μπορεί να συντάσσονται 
σε χρονικά διαστήματα λιγότερου του ενός μηνός. 

13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

13.1 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση) 

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

13.2 Έκπτωση Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. 



 

   

13.3 Δικαίωμα της ΔΕΥΑΤ για διάλυση της συμβάσεως 

Η ΔΕΥΑΤ διατηρεί το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση οποτεδήποτε κατά τη διάρκειά της.  Στην 
περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 161 του Ν.4412/2016 

14. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

14.1 Δικαίωμα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν.4412/2016. 

14.2 Πληρωμή κατά τη διάλυση της συμβάσεως 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν.4412/2016. 

15. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

15.1 Ευθύνη Αναδόχου 

(1) Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.3669/2008, τόσο για την 
εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος 
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος.  Ο πάσης φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την 
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 

(2) Ομοίως, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών 
που θα  χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών 
κατά τους όρους της  παρούσας και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και 
σχεδίων. 

(3) Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της 
Υπηρεσίας και τα   λοιπά συμβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα 
διατεταγμένα στοιχεία των μόνιμων έργων, διατηρείται όμως η ευθύνη του στις 
κατασκευαστικές μεθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δημιουργία και λειτουργία 
εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης των  έργων, στις 
απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και στα στοιχεία των μόνιμων έργων, για τα 
οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν μελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν. 

(4) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος 
εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου 
και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το 
κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). Σε 
περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ., που 
ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου     
υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να 
δικαιούται να    προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση ή και να εγείρει 
αξίωση επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

(5) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο 
που αναφέρεται στην παρούσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και 
ΕΤΣΥ). 

(6) Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα. 

15.2 Ευθύνη Κυρίου τού Έργου 

Η ευθύνη της ΔΕΥΑΤ κατά την εκτέλεση της συμβάσεως διέπεται από τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1.5.1 και στο Άρθρο 2.2 της παρούσας.  Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συμβάσεως, 
κατά το βαθμό που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του Άρθρου 16 της 
παρούσας, η ΔΕΥΑΤ αναλαμβάνει τους κινδύνους για   ζημιές προκαλούμενες από αποδεδειγμένη 
υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στο Άρθρο 17.1 της παρούσας. 

15.3 Συνέπειες ευθυνών της ΔΕΥΑΤ 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της συμβάσεως ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα 
υποστούν ζημιές, προκαλούμενες από ευθύνη που έχει αναλάβει η ΔΕΥΑΤ κατά το Άρθρο 17.3 
της παρούσας, θα ειδοποιήσει   εγγράφως προς τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης 
προθεσμίας είτε πληρωμής του κόστους  αποκατάστασης των ζημιών στο βαθμό που αυτές δεν 



 

   

καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που ορίζονται στο Άρθρο 18 της παρούσας, κατά τα 
οριζόμενα στην παρούσα και στο Άρθρο 45 του ΠΔ 609/85. 

16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Σύμφωνα με τον Ν.4281/2014 άρθρο 157 παρ.2.β. προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση στις 
δημόσιες συμβάσεις έργων. Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει ρητά και περιπτώσεις βλαβών 
λόγω ανωτέρας βίας. 

16.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 

(1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψη του και 
να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την 
ημέρα σύναψης των  ασφαλιστικών συμβάσεων. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

(3) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις : 

- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 

- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των 
συμβατικών τευχών και 

- θα τυγχάνουν της αποδοχής  της ΔΕΥΑΤ. 

Η αποδοχή της ΔΕΥΑΤ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων 
ανταποκρίνονται στους     όρους των συμβατικών τευχών. 

(4) Η ΔΕΥΑΤ έχει το δικαίωμα: 

- να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές  

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό της ΔΕΥΑΤ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του 
Αναδόχου για   οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

16.2 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου 

16.2.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και 
σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική 
νομοθεσία, για το συμβατικό τίμημα του έργου συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
αναπροσαρμογών αυτού (θετικών ή αρνητικών).  

(2) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της συμβάσεως και λήγει με το 
πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντηρήσεως.  Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) 
μήνες της περιόδου συντηρήσεως θα καλύπτονται ζημίες κτλ. στο έργο, των οποίων το 
αίτιο ανάγεται στην περίοδο κατασκευής ή που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο 
στα πλαίσια των συμβατικών εργασιών συντηρήσεως.  Για το υπόλοιπο διάστημα 
συντηρήσεως, που ενδεχομένως προβλέπεται, η κάλυψη θα περιορίζεται σε ζημιές κτλ. 
που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συμβατικών εργασιών 
συντηρήσεως. 

16.2.2 Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων) 

(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και 
οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές 
βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική    βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά 
ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη  διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών 
κατασκευής, συντηρήσεως, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων 
άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.  Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε          
όμορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. 

(2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή της συμβάσεως και λήγει με το 
πέρας της  περιόδου υποχρεωτικής συντηρήσεως. 



 

   

16.2.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού  

(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός  
ή εξειδικευμένος μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή 
του έργου.   

(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την 
ταυτότητα των αντίστοιχων μηχανημάτων.  Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα 
παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου 
ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας. 

(3) Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 
ζημιάς (εξαιρουμένων των ίδιων εσωτερικής φύσης μηχανικών / ηλεκτρολογικών / 
ηλεκτρονικών κτλ. βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, 
ανθρώπινο λάθος είτε τυχαία περιστατικά. 

(4) Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και τους 
τυχαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του έργου. 

16.3  Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το προσωπικό, 
ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. Η υποχρέωση ισχύει από την υπογραφή 
της συμβάσεως μέχρι το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντηρήσεως. 

17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

17.1 Ορισμός της ανωτέρας βίας 

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που 
αποδεδειγμένα           επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών: 

(1) πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δυνάμεως στη χώρα,  

(2) ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της 
συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος, 

(3) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους 
του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών,  

(4) ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα 
ακτινοβολία ή μόλυνση   ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις 
ή παραλείψεις του Αναδόχου, των  υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, 

(5) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και: 

i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και 

ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες 
συντρέχουν οι         προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και  

iii. που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την 
επέλευσή τους με      ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

17.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 

Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδισθεί στην 
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει 
εγγράφως το άλλο μέρος για το     γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπ’ όψη 
ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεμποδίζεται ή θα 
παρεμποδισθεί να εκπληρώσει.  Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε 
να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα 
βία.  Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η 
ανωτέρω προθεσμία   ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. 

 

17.3 Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 

(1) Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια 
για την  ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα 
ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 



 

   

(2) Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το 
αφορούν, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 

 

 

17.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση 
κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 17.2 της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 157 του 
Ν.4412/2016. 

 

17.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, 
στα πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης αντιμετώπισης εξ αιτίας 
ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από 
εκείνους που ορίζονται στο παρόν Άρθρο 17, η υπ’ όψη υποχρέωση ειδικότερης αντιμετώπισης 
δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από την ΔΕΥΑΤ και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την 
απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι της ΔΕΥΑΤ κατά 
τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

17.6 Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση 

Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεμποδίζεται επί μια συνεχή χρονική 
περίοδο που  υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν 
γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 17.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση 
της συμβάσεως κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 14.2 της παρούσας. 

 

18. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

18.1 Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 174 του Ν.4412/2016. 

18.2 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 175 του Ν.4412/2016. 

18.3 Διαιτητική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 176 του Ν.4412/2016. 
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