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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1. Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων διατυπώνονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει από
τον ανάδοχο η εκτέλεση όλων των  απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών,  σύμφωνα με  την  μελέτη  της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έργο: “ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ”

1.2. Συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι η προκύπτουσα από τον Προϋπολογισμό προσφοράς 
του αναδόχου. Στο ποσό αυτό θα προστίθεται ο Φ.Π.Α (24%) που βαρύνει τον κύριο του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το όλο έργο θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές έργων οδοποιίας, την υπ΄ αριθμ. 02/2017 μελέτης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και τις αναφερόμενες στα άρθρα της Διακήρυξης της δημοπρασίας ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  υποβολή  προσφοράς  στην  Δημοπρασία  αποτελεί  αμάχητο  τεκμήριο  ότι  οι  διαγωνιζόμενοι  έχουν
επισκεφτεί και πλήρως ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών
και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού,  κυρίως σε ότι  αφορά τις  πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών,
θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, την διάθεση, διαχείριση και
αποθήκευση  υλικών,  δυνατότητα  εξασφάλισης  εργατοτεχνικού  εν  γένει  προσωπικού,  νερού,  ηλεκτρικού
ρεύματος  και  οδών  προσπέλασης,  τις  συνήθως  επικρατούσες  μετεωρολογικές  συνθήκες,  τις  διάφορες
διακυμάνσεις της στάθμης νερών, ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στο τόπο του έργου, την διαμόρφωση
και  κατάσταση  του  εδάφους,  του  είδους,  την  ποιότητα  και  ποσότητα  των  υπαρχόντων  στην  περιοχή
κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα
απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που με
οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις ενέργειες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με
τους όρους της σύμβασης.
Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της
σύμβασης,  δεν  τον  απαλλάσσει  από τις  ευθύνες  για  την  πλήρη συμμόρφωσή του  προς  τις  συμβατικές
υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4.1. Σε περίπτωση που θα παρουσιάζονται διαφορές για ένα και το αυτό θέμα μεταξύ των συμβατικών 
στοιχείων, επικρατεί η σειρά προτεραιότητας αναγραφής για κάθε ένα από τα αμφισβητούμενα στοιχεία, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.
4.2.  Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  εκπονήσει  και  προσκομίσει  οποιαδήποτε  μελέτη  που  αφορά  το
συγκεκριμένο έργο και θα ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία 



4.3. Ο εργολάβος υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης του έργου
καθώς και αυτών που καθορίζονται στα τεύχη, και δεν δικαιούται χωρίς προγενέστερη έγγραφη εντολή του
εργοδότη καμία τροποποίηση αυτών
4.4.  Ο  εργολάβος  υποχρεώνεται  πριν  την  εφαρμογή  των  σχεδίων  να  προβαίνει  στον  συσχετισμό  και
αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών οφείλει να ζητήσει
εγγράφως και εγκαίρως από τον εργοδότη την σχετική διόρθωσή τους.
4.5. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των σχεδίων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία υπό τον
όρο  της  ειδοποίησης  του  εργολάβου  περί  αλλαγής  και  της  έγκαιρης  χορήγησης  των  νέων  σχεδίων.  Ο
εργολάβος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την αλλαγή αυτή.
4.6.  Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  καταθέσει  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  για  το  έργο,  που  πρόκειται  να
εκτελεσθεί, σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

5.1. Η σύμβαση για το έργο:
“ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ”
θα γίνει  με βάση την απόφαση για  έγκριση της  δημοπρασίας   (Ανοικτό Διαγωνισμό)  και  για  συνολικό
χρηματικό ποσό, αυτό που θα προκύψει από την Δημοπρασία.
5.2. Ο διαγωνιζόμενος υπέρ του οποίου κατακυρώνεται η δημοπρασία, μετά την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της
έγκρισης  της  Δημοπρασίας,  καλείται  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  σε  30  ημέρες,
προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή.
5.3.  Σε  περίπτωση  στην  οποία  ο  μειοδότης  δεν  εμφανιστεί  μέσα  στην  παραπάνω  προθεσμία  ή  δεν
προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεσητ4ης σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε
εγγύηση συμμετοχής του στην δημοπρασία, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/16. 
5.4. Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα 
με την κωδικοποίηση του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο του έργου, εγγύησης καλής
εκτέλεσης, η οποία ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της μελέτης και
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3263/04 όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.4412/16.
6.3. H εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
6.4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτει   στο σύνολό της την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του Αναδόχου, που θα προκύψει εξ αιτίας
του έργου.
6.5. Το σύνολο της εγγύησης μειώνεται κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, κατά ποσοστό 5% επί
της αξίας των επιμετρηθεισών εργασιών, των οποίων η επιμέτρηση εγκρίθηκε από την Υπηρεσία.
6.6. Οι υπόλοιπες εγγυήσεις αποδίδονται μετά από έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την
σύνταξη  του  τελικού  λογαριασμού.  Πριν  από  αυτήν  επιτρέπεται  αποδέσμευση  μέρους  των  παραπάνω
εγγυήσεων μετά την συντέλεση προσωρινής παραλαβής και την σύνταξη του τελικού λογαριασμού. 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

7.1. Για τη αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται μέγιστη προθεσμία 240 (ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ) 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ που θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στο χρόνο
αυτό περιλαμβάνονται και οι χρόνοι για τις δοκιμές του έργου. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν 
αναγνωρίζεται παρά μόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότου. Η παράταση αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  Ν.4412/16.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου (χρονοδιάγραμμα). Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να
επιφέρει τροποποιήσεις σ΄αυτό εάν το κρίνει συμφέρον για το έργο.
Το  πρόγραμμα,  θα  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης,  και  θα  καλύπτει  όλες  τις



αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου δραστηριότητες.
7.2. Το παραπάνω χρονικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου, μετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία,
γίνεται υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή του, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/16..
7.3.  Εφιστάται  η  προσοχή  του αναδόχου στην  ανάγκη  να τηρηθεί  η  προθεσμία  του έργου με  απόλυτη
ακρίβεια. Για τον σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια με
ή χωρίς υπερωρίες, ως και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση
από την υπερωριακή ή νυχτερινή εργασία θα βαρύνει τον ανάδοχο, χωρίς καμία απαίτηση οποιασδήποτε
αποζημιώσεως. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή νυχτερινή απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν με
μέριμνα και έξοδα αναδόχου.
Η Υπηρεσία θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών.
7.4. Μετά την περαίωση της προθεσμίας του έργου ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία
αίτηση για παροχή βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση
του κτιρίου για τους επόμενους 15 μήνες από την ημερομηνία της βεβαιούμενης περαίωσής του κατά τις
διατάξεις του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Στην  περίπτωση  που  ο  εργολάβος  δεν  εκπληρώνει  τις  από  την  σύμβαση  υποχρεώσεις  του  ή  δεν
συμμορφώνεται με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να κηρυχθεί υποχρεωτικά έκπτωτος
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

10.1. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του έργου με υπαιτιότητα του αναδόχου, ισχύουν
οι ποινικές ρήτρες που καθορίζονται από το Ν.4412/16.
10.2. Οι λόγω υπέρβασης προθεσμιών επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, κρατούνται από τις πιστοποιήσεις 
πληρωμής του αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη διατύπωση.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

11.1. Αν μετά την απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις παραστεί ανάγκη εκτέλεσης 
νέων εργασιών, ή μη εκτέλεση συμβατικών, θα εφαρμόζεται ανάλογα, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του
Ν.4412/16.
11.2. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται όπως ορίζεται με την κωδικοποίηση του Ν.4412/16.
11.3. Στις νέες τιμές θα εφαρμοστεί η τεκμαρτή έκπτωση που προκύπτει από την δημοπρασία και θα 
προστεθεί ΓΕ & ΟΕ 18%.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

13.1. Ο καθορισμός από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών
προδιαγραφών  των  επί  μέρους  στοιχείων  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (τρόπος  εκτέλεσης  των
κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κλπ) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε
μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή
χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του κτιρίου.
13.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια
λεπτομερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας,
κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα κτιρίου (όπως π.χ οι τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσματα κλπ) πρέπει



να είναι άρτιο, και αρμονικό ως προς την έμμεση σύνδεσή του με το περιβάλλον.
13.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος υποχρεούται
στην  συμπλήρωση  ή  επανόρθωση  στον  χρόνο  που  θα  ορίζει  η  Υπηρεσία,  αλλιώς  ή  Υπηρεσία  έχει  το
δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του άνευ ετέρου και με τιμή που θα ζητήσει ο
νέος κατασκευαστής. Γενικά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην κωδικοποίηση του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η πραγματοποίηση των πληρωμών προς τον εργολάβο θα γίνεται τμηματικά και με βάση πιστοποιήσεις και 
λογαριασμούς που θα συντάσσονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής
εγκριτικής απόφασης αυτού.  Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση
εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σ' αυτόν. Πριν από την θεώρηση
του τελικού λογαριασμού καθώς  και  όλων των  ενδιάμεσων λογαριασμών,  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  φέρει
βεβαίωση  του  αρμόδιου  Υποκαταστήματος  του  Ι.Κ.Α.  και  λοιπών  Ταμείων  ότι  εξοφλήθηκαν  όλες  οι
σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της επιχείρησης κατά την διάρκεια των 
έργων προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του  
Ν.4412/16 και της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

17.1 Όλα τα υλικά κλπ.  που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι  της καλύτερης ποιότητας  της αγοράς,  χωρίς
βλάβες  ή  ελαττώματα.  Τα  υλικά  θα  πρέπει  να  είναι  κατά  προτίμηση  από  την  εγχώρια  βιομηχανία  και
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με εξαίρεση εκείνα που δεν προσφέρονται στην Ελλάδα.
17.2  Επίσης  όλα τα  υλικά για  την  εκτέλεση των έργων θα είναι  απολύτως σύμφωνα με  τα συμβατικά
δεδομένα,  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  και  προδιαγραφές  των  Υπουργείων  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ,  Εμπορίου  και
Ενέργειας-Έρευνας και  Τεχνολογίας,  καθώς επίσης και με συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, άριστης
ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις
διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μην παρακωλύσει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες που 
χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες μη περιλαμβανόμενες στην σύμβασή του.

ΑΡΘΡΟ 19 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

19.1  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος,  χωρίς  καμία  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  να  προβεί  στην  λήψη  των
απαραίτητων μέτρων  ασφαλείας  όπως  αυτά  προβλέπονται  από την  παρ.  4  του  άρθρου  34  του Π.Δ/τος
609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.4412/16 και από το ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου.Η δαπάνη αυτή
περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων οφέλους κλπ.
19.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάει με δαπάνη του τα παραδιδόμενα από τον κύριο του έργου προς
χρήση ή ενσωμάτωση μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κλπ. Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις
(υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της
εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου σε θέσεις επιτρεπόμενες από την
Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.
19.3 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος



έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει γύρω από το έργο και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε απαιτηθείσα
προσωρινή εγκατάσταση προβλεπόμενη από το προηγούμενο της παρούσας, τα απορρίμματα, εργαλεία και
ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων
κλπ. να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κλπ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή
επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους ήταν
αποτεθειμένα ή εγκατεστημένα κλπ. να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές, όσο και τους
πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθε τι που απαιτείται για την παράδοση του
έργου και την εύρυθμη λειτουργία του σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή των προδιαγραφών της
παρούσας.
19.4 Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, όταν δεν υπάρχει λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας,
και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κλπ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε για την
εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) ή επιβλήθηκε από οποιονδήποτε λόγο, προς αποφυγή
κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες
εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και απομάκρυνση περιφραγμάτων και
εργοταξίων.
Εάν μέσα σε δέκα μέρες από την έγγραφο υπόμνηση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί  στην
έναρξη και μέσα σε εύλογη προθεσμία περαίωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του
αναδόχου  και  εκπίπτεται  η  δαπάνη  από  την  πρώτη  πληρωμή,  ενώ δεν  βεβαιώνεται  και  η  εμπρόθεσμη
εκτέλεση του έργου ή τμήματος αυτού για τον λόγο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό
κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84 και του
Π.Δ/τος  609/85  όπως  ισχύουν  με  την  κωδικοποίηση  του  Ν.4412/16.  Επισημαίνουμε  ότι  ισχύουν  οι
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-2012.
21.2.  Για  ελαττώματα  που  διαπιστώνονται  κατά  την  διάρκεια  των  εργασιών  και  μέχρι  της  οριστικής
παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  ανακοινώσει  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τις  κατά  την  διάρκεια  της
εκτέλεσης του έργου απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές διαφόρων
Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφάλειας κλπ.

ΑΡΘΡΟ 22 : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

23.1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το Ν.4412/16.
23.2. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει για
έλεγχο λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχετική τομή, όπως εκτελούνται, επί
των οποίων θα σημειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουμένων τμημάτων, είτε είναι
εμφανή είτε αφανή.
23.3. Οι επιμετρήσεις που θα συντάσσονται και θα συνοδεύουν τις πιστοποιήσεις θα είναι σύμφωνες με το 
Ν.4412/16.
23.4. Για τις αφανείς εργασίες των διακριτών τμημάτων του έργου που ενσωματώνονται συμβατικά σε αυτό,
θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο ολοκλήρωσή τους, πρωτόκολλα αφανών εργασιών όπου θα βεβαιώνεται 
ότι αυτές εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την μελέτη, και σύμφωνα με τις διατάξεις του  
Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



24.1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/16, καθώς και των συμβατικών τευχών,
τόσο για την εφαρμογή, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο
ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη.
24.2.  Επίσης  ο  ανάδοχος  είναι  εξ  ολοκλήρου  μόνος  υπεύθυνος  για  την  εκλογή  των  υλικών  που  θα
χρησιμοποιήσει και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών
προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ*.

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων
και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή
σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  ώστε  να  εξαλείφονται  ή  να  ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι  ατυχημάτων  ή
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016.
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-
5-01  και  ΔΙΠΑΔ/οικ.889/27-11-  02,  στο  χρονοδιάγραμμα  των  εργασιών,  καθώς  και  τις  ενδεχόμενες
τροποποιήσεις  ή  άλλες  αναγκαίες  αναπροσαρμογές  των  μελετών  κατά  τη  φάση  της  μελέτης  και  της
κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 
β. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ.
111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ.42- 49).
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και
τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ)
και συγκεκριμένα :
α.  Να διαβιβάσει  στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας  πριν  από την έναρξη  των  εργασιών,  την εκ  των
προτέρων  γνωστοποίηση,  προκειμένου  για  εργοτάξιο  με  προβλεπόμενη  διάρκεια  εργασιών  που  θα
υπερβαίνει  τις  30  εργάσιμες  ημέρες  και  στο  οποίο  θα  ασχολούνται  ταυτόχρονα  περισσότεροι  από  20
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ.
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
β.  Να ακολουθήσει  τις  υποδείξεις  /  προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής
μελέτης  του  έργου  (οριστικής  ή  εφαρμογής)  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  305/96  (αρ.3  παρ.8)  και  την  ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα
διαπιστώσει  ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία),  σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα
εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).
δ.  Να αναπροσαρμόσει  τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης  της  εγκεκριμένης  μελέτης  και  για  τις  οποίες  θα  απαιτηθούν  τα  προβλεπόμενα  από  την
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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