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Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας 
 



Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους Ειδικούς 
Συμβατικούς και Τεχνικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους, σε συνδυασμό με τις 
ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τα χορηγούμενα από την Υπηρεσία 
διαγράμματα, διατομές κ.λ.π. καθώς επίσης και τις έγγραφες εντολές της, θα 
εκτελεστεί το έργο «Διαρρύθμιση παιδικής βιβλιοθήκης και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου » 

Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και γενικά 
στα συμβατικά τεύχη του έργου. 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 70.000,00 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση.  
       Η εγγύηση της συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α ήτοι στο ποσό των χίλια εκατό 
τριάντα οκτώ  ευρώ και  είκοσι ένα λεπτό (1.138.21 €),  σύμφωνα με το 
άρθρο 157 παρ. 1α) του ν. 4281/2014 (Α 160) και το άρθρου 24 του ΚΔΕ στον 
βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό. 
 
Άρθρο 2 :      Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας 
 

Για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 
1418/84, του Ν.3263/04 και του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85, όπως έχουν 
τροποποιηθεί ήδη και ισχύουν καθώς επίσης ο Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) 
«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160) «Μέτρα στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, .....και άλλες διατάξεις» Τα συμβατικά 
στοιχεία αλληλοσυμπληρώνονται και σε περίπτωση ασυμφωνίας η σειρά ισχύος 
είναι αυτή που αναγράφεται στο σχετικό άρθρο 4ο της Διακήρυξης. 
 
Άρθρο 3:  Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών του έργου 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβεί βάσει 
των χορηγουμένων σε αυτόν στοιχείων, μελετών, εγγράφων, οδηγιών της 
υπηρεσίας και των εγκεκριμένων από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προδιαγραφών 
εκπόνησης μελετών, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων του 
έργου, στον έλεγχο και στη λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων 
για την συμπλήρωση και προσαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης και την εκπόνηση 
των σχεδίων των λεπτομερειών όπως αυτές τελικά θα γίνουν. 
Ο Ανάδοχος δεν αμείβεται ιδιαίτερα για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών, 
αφού η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές των επιμέρους 
Άρθρων Τιμολογίου. 

 
Άρθρο 4: Ευθύνη του Αναδόχου – Τρόπος κατασκευής του έργου 

 
4.1 H συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί 
αμάχητο τεκμήριο, ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει τη φύση και 
την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών 
συνθηκών κατασκευής αυτού κυρίως σε ότι αφορά τις ιδιαιτερότητες κατασκευής 
του έργου, τους επιτρεπόμενους χρόνους διακοπής της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων, τις πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή 
οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση 
και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει 
προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθεις 
μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων 
των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο 
των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα 
και ποσότητα των ευρισκομένων 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 
οποιοδήποτε γενικά παράγοντα που δύναται να επηρεάσει τις εργασίες, την 
πρόοδο, ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης. 

 



4.2  Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα 
διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας, που περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, 
μαζί με τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του. 
 
4.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις ζημιές που θα 
προκύψουν από τυχόν σφάλματα των σχεδίων που του έχουν δοθεί ή έχουν 
εγκριθεί από τον εργοδότη, αν πριν από την έναρξη των αντιστοίχων έργων δεν 
απευθύνει εγγράφως προς τον εργοδότη σχετικές παρατηρήσεις για τα σφάλματα 
των σχεδίων αυτών. 
 
4.4 Τα υπάρχοντα ήδη δίκτυα υποδομών της περιοχής (ύδρευση, αποχέτευση, 
ΔΕΗ, ΟΤΕ) θα πρέπει να επισημανθούν και να αποτυπωθούν από τον Ανάδοχο. Οι 
εργασίες επισήμανσης και αποτύπωσης των ανωτέρω δικτύων Κ.Ω. 
συμπεριλαμβάνονται στο εργολαβικό τίμημα και δεν πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
4.5  Όλες οι απαραίτητες εκσκαφές στον χώρο του έργου (εκσκαφές θεμελίων, 
τάφρων, αγωγών, κ.λπ.) θα γίνουν με μηχανικά μέσα (σφύρα - κομπρεσέρ) και 
χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών για την προστασία των ήδη υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών, καθώς και των γειτονικών οικοδομών. 
 
4.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει όλα τα αναφερόμενα στο 
ΠΔ.305/96 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας” που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
92/57/ΕΟΚ και να προβεί πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου 
στις παρακάτω ενέργειες, όπως προβλέπεται από το σχετικό ΠΔ: 

• στον ορισμό τουλάχιστον ενός συντονιστού σε θέματα ασφαλείας και υγείας 
κατά την εκτέλεση του έργου 
• στην σύνταξη σχεδίου ασφαλείας και υγείας 
• στην κατάρτιση φακέλου ασφαλείας και υγείας 
Κατά την σύνταξη του σχεδίου ασφαλείας και υγείας, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να λάβει υπ’ όψη του τις συμβατικές προδιαγραφές ασφαλείας 
και υγείας του έργου και να πάρει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο πρόληψης 
ατυχημάτων στο εργοτάξιο κατά την διάρκεια των εργασιών. 
Επίσης να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις : 

 ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/177/2-3-2001 ΥΠΕΧΩΔΕ 
 ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/544/8-11-2000 ΥΠΕΧΩΔΕ 
 ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ/85/1-6-2001 ΥΠΕΧΩΔΕ 

Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη για κάθε εργατικό ατύχημα, που τυχόν 
συμβεί στο εργοτάξιο, καθώς και για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε τρίτους, το οποίο θα 
οφείλεται σε ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο. 

 
Άρθρο 5 : Κατάληψη χώρων - Εργοτάξια - Σύνδεση με Ο.Κ.Ω.  

Βοηθητικές εγκαταστάσεις - Οδοί προσπέλασης - 
Διευκολύνσεις 

 
5.1 Όλη η έκταση που απαιτείται για τα μόνιμα και προσωρινά έργα θα 
καθαριστεί από χόρτα, θάμνους, δένδρα, βράχους και χαλίκια και θα διαμορφωθεί 
στις στάθμες που δίνονται στα συμβατικά σχέδια. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού θα 
απομακρυνθούν από το εργοτάξιο με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος θα είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για την αποτελεσματική 
απομάκρυνση των υλικών αυτών και θα είναι υπεύθυνος για τις δαπάνες ή 
απαιτήσεις που θα δημιουργηθούν από τη διάθεση. 

Επίσης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεταφέρει με δικές του δαπάνες 
τα προϊόντα αποξήλωσης υφισταμένων Η/Μ εγκαταστάσεων, σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης έχει την υποχρέωση να εκτελέσει με δικές του δαπάνες όλα τα έργα, 
που θα απαιτηθούν τόσο για τη διαμόρφωση του εργοταξίου και των καταυλισμών 
όσο και για τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς, μόλις ο Εργοδότης τους 
θέσει στην διάθεσή του, καθώς επίσης και να κατασκευάσει όλες τις προσωρινές 



εγκαταστάσεις, που απαιτούνται (υπόστεγα, αποθήκες, εργαστήρια, γραφεία 
κ.λπ.), σε θέσεις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία. 
 
5.2 Ο Ανάδοχος θα παράσχει και θα επιπλώσει όλα τα απαιτούμενα κτίσματα 
συμπεριλαμβανομένων γραφείων, αποθηκών, συνεργείων κ.λπ. Οι χώροι 
αποθήκευσης θα είναι επαρκείς για την αποθήκευση όλου του ηλεκτρικού και 
μηχανικού εξοπλισμού, πριν από την κατασκευή των έργων και των σωληνώσεων 
και των υπόλοιπων υλικών, πριν τοποθετηθούν στα έργα. Όλοι οι χώροι θα πρέπει 
να είναι πάντα καθαροί. 
 
5.3 Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την τοποθέτηση Εργοταξιακής Παροχής (με τον 
αντίστοιχο πίνακα) στο έργο, αν απαιτείται. Τόσο η δαπάνη αυτή όσο και η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την διάρκεια του έργου βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. Η απαιτούμενη ηλεκτρική γραμμή θα ληφθεί από Ηλεκτρικό Πίνακα που 
θα υποδείξει η Υπηρεσία (Γενικό ή Υποπίνακα). Η μέτρηση της κατανάλωσης θα 
γίνεται με μετρητή που θα τοποθετήσει ο Ανάδοχος με δική του επιβάρυνση. 
 
5.4 Ο Ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την σύνδεση των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεών του με το δίκτυο ύδρευσης και θα τοποθετήσει 
υδρομετρητή. Όλες οι δαπάνες ύδρευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο και η 
καταναλισκόμενη ποσότητα θα τιμολογείται με βάση το τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 
5.5 Ο Ανάδοχος θα τηρεί όλους του κανόνες υγιεινής που αφορούν στους 
εργαζόμενους. 
  
5.6 Η περιοχή των έργων δεν είναι περιφραγμένη έτσι τα μέτρα ασφαλείας θα 
πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα για την αποφυγή ατυχημάτων τόσο κατά την 
διάρκεια των εργασιών από το προσωπικό του αναδόχου, όσο και από τρίτους κατά 
την διάρκεια των εργασιών, αλλά και τις υπόλοιπες ώρες. 
5.7 Μετά την ολοκλήρωση των έργων ο Ανάδοχος θα κατεδαφίσει όλα τα 
προσωρινά έργα, καταυλισμό κ.λ.π. και θα απομακρύνει όλα τα μπάζα και τα άλλα 
άχρηστα υλικά, θα άρει τους προσωρινούς δρόμους προσπέλασης κ.λ.π. που δεν 
ζητήθηκε από τον Εργοδότη να παραμείνουν και θα απομακρύνει όλα τα προϊόντα, 
ώστε να αφήσει την περιοχή όπου εκτελούσε τις εργασίες καθαρή και 
τακτοποιημένη. 
 
5.8 Για όλες τις παραπάνω εργασίες ιδιαίτερα ο Ανάδοχος δεν θα αποζημιωθεί. 
Η σχετική αποζημίωση περιλαμβάνεται, ανοιγμένη στις τιμές μονάδας των επί 
μέρους εργασιών και στα γενικά έξοδα. 
 
5.9 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δική του ευθύνη και δαπάνη, να 
προβεί στην διάνοιξη, διαμόρφωση και συντήρηση των οδών προσπέλασης προς 
τις θέσεις λήψης αδρανών υλικών, λατομείων, δανειοθαλάμων, ή προς τους 
χώρους απόθεσης των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και προς τα 
εργοτάξια και τις θέσεις εναπόθεσης υλικών και εφοδίων. Οι δαπάνες αυτές των 
οδών προσπέλασης δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα, γιατί έχουν ληφθεί υπ’ όψη από 
τον Ανάδοχο, κατά την υποβολή της προσφοράς του. 
 
5.10 Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδου προς 
άλλους εργολήπτες, ή εργατικό προσωπικό, που χρησιμοποιείται από τον 
Εργοδότη, προς τις Κρατικές Υπηρεσίες και τους ντόπιους κατοίκους, για μετάβαση 
στις ιδιοκτησίες τους. Στους εν λειτουργία δρόμους και γέφυρες, ο Ανάδοχος 
πρέπει να έχει υπ’ όψη, ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα βάρους 
μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, 
με σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του. O Ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος 
για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να αποφευχθεί η υποχώρηση 
των βάθρων γεφυρών εξαιτίας των εργασιών του ή/και η καταστροφή του φορέα 
τυχόν κάτω διαβάσεων που χρησιμοποιεί. 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κάνει χρήση τέτοιων οδών, υποχρεούται στην 
συντήρηση των δρόμων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, χωρίς 



οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Εργοδότη. Όσον αφορά την κυκλοφορία 
των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την τήρηση των σχετικών Αστυνομικών Διατάξεων. 
 
5.11 Ο Ανάδοχος οφείλει να μην καταστρέψει το φυσικό και/ή ανθρωπογενές 
περιβάλλον και να μην ρυπαίνει το φυσικό περιβάλλον κατά τις εργασίες 
χωματισμών, δανειοληψίας, λατομικές, θραύσης αδρανών, απόθεση προϊόντων 
εκσκαφών ή άλλων υλικών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση 
των έργων να συμμορφώνεται πλήρως με την Εγκύκλιο του ΥΔΕ Γ2-
Δ2/0/3/192/εγκ.Α213/5.12.75 για την προστασία του περιβάλλοντος. 
5.12 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει τη 
βλάστηση όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο 
που του διατίθεται για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε 
ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή 
θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή 
καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από μηχανικό μέσα. 

 
5.13 Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε 
στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που 
βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται 
οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράταση προθεσμίας. 
 
5.14 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή παράτασης της προθεσμίας 
περάτωσης του έργου, λόγω ανεπάρκειας χώρων εργοταξίου, γιατί με την υποβολή 
της προσφοράς του, έχει αποδεχθεί ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. Εάν 
οι τοπικές τοπογραφικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την απόθεση υλικών, εφοδίων, 
ή μηχανημάτων σε κατάλληλους χώρους, κοντά στο σημείο που εκτελούνται οι 
εργασίες, ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την αναζήτηση ή ενοικίαση και εν 
ανάγκη διαμόρφωση παρακείμενων χώρων, χωρίς για το λόγο αυτόν να γεννάται 
δικαίωμα αποζημίωσης για πρόσθετες συμπληρωματικές εργασίες, 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές θεωρείται ότι 
έχουν περιληφθεί στις τιμές προσφοράς του. 
 
Άρθρο 6 : Αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής 

 
6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να υποβάλει στον Εργοδότη και μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης πλήρες πρόγραμμα κατασκευής του 
έργου. 
Στο Πρόγραμμα Κατασκευής πρέπει να παρουσιάζονται με κάθε λεπτομέρεια 
ολόκληρο το προτεινόμενο πρόγραμμα ενεργειών περιλαμβανομένων τόσο της 
αγοράς και της προσκόμισης υλικών και μηχανικού εξοπλισμού, όσο και της 
οργάνωσης της κατασκευής και του προσωπικού που θα απασχολείται κάθε φορά. 

 
6.2 Ειδικότερα το Πρόγραμμα Κατασκευής θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

α. Λεπτομερή πίνακα του συνόλου των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου, 
δραστηριοτήτων υπευθυνότητας του Αναδόχου, της Υπηρεσίας και κάθε άλλου 
φορέα που εμπλέκεται κάθε Δημόσια ή Δημοτική Αρχή, τις εταιρείες Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. 
κ.λ.π., καθώς επίσης και κάθε άλλο Ανάδοχο που έχει ή πρόκειται να εγκατασταθεί 
σε εργολαβία, η οποία με οποιονδήποτε τρόπο έχει σχέση με το υπ’ όψη έργο. 
Στον πίνακα θα χαρακτηρίζεται ο υπεύθυνος της εκτέλεσης της δραστηριότητας 
καθώς και η διάρκειά της. 

Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου για το ότι οι διάρκειες εκτέλεσης των 
δραστηριοτήτων από άλλους φορείς εκτός του Αναδόχου θα πρέπει να είναι 
ρεαλιστικές και να έχουν περιθώρια (καθορισμός min - max) εκτός εάν 
καθορίζονται σαφώς στα τεύχη της παρούσας Σύμβασης. 

Εξάλλου ο Ανάδοχος οφείλει να αιτιολογήσει πλήρως τις προβλεπόμενες για 
τον εαυτό του και κατά δραστηριότητα χρονικές διάρκειες, αναλύοντας την κατά 
μονάδα χρόνου (ημέρα) παραγωγή ή κατασκευαστική του δυνατότητα στις 
επιμέρους εργασίες και προεργασίες του έργου. Επίσης θα διευκρινίζει τον τρόπο 



επίτευξης των προθεσμιών σε συνδυασμό με την στρατηγική της κατασκευής που 
θα ακολουθήσει και τα μέσα παραγωγής. 

β. Γραμμικό διάγραμμα (GANT) που προκύπτει από τα προηγούμενα στο οποίο 
θα φαίνεται και η κρίσιμη διαδρομή και τα ελεύθερα περιθώρια κάθε 
δραστηριότητας. 

 
6.3 Ανεξάρτητα από την προθεσμία, που θα ορισθεί για την υπογραφή της 
Σύμβασης, η μη υποβολή του Προγράμματος Κατασκευής στην τασσόμενη 
προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συνιστά άρνηση εκπλήρωσης 
υπό του Αναδόχου των ανειλημμένων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό 
υποχρεώσεων και παρέχει το δικαίωμα στην Υπηρεσία να τον κηρύξει έκπτωτο και 
να καταπέσει την εγγύηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 

Η πλημμελής σύνταξη του Προγράμματος Κατασκευής συνεπάγεται την 
πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για κάθε ανωμαλία που μπορεί να 
επισυμβεί, παρέχει δε το δικαίωμα στην Υπηρεσία να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο 
συμπληρωμένο ή τροποποιημένο “πρόγραμμα” υποχρεωτικής εφαρμογής. 
 
6.4 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το πρόγραμμα του Αναδόχου μέσα σε 
είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του, αφού το τροποποιήσει σε όσα 
σημεία δεν συμφωνεί με την σύμβαση και διατυπώσει τις σχετικές παρατηρήσεις. 

Η έγκριση του προγράμματος δεν περιλαμβάνει την κατά οποιοδήποτε 
έννοια συμφωνία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με τον προβλεφθέντα βαθμό 
αποδοτικότητας του Αναδόχου. 
 
6.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγκαιρα, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 
οποιοδήποτε περιστατικό, το οποίο θα ήταν δυνατό να προκαλέσει καθυστέρηση ή 
να παρεμποδίσει την αποπεράτωση του έργου, και να την ενημερώνει για τα μέτρα 
που παίρνει για θεραπεία ή βελτίωση των αντίξοων συνθηκών. 
 
6.6 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα του 
έργου μέσα στα χρονικά όρια τα οποία καθορίζονται στο Πρόγραμμα Κατασκευής 
και αναλαμβάνει επίσης ακέραια και πλήρη την ευθύνη της τήρησης απαρέγκλιτα 
των επιμέρους χρονικών προθεσμιών και της αποπεράτωσης του συνόλου του 
έργου, μέσα στις καθορισμένες χρονικές προθεσμίες της Σύμβασης. 
 
6.7 Μετά την παραπάνω οριστικοποίηση του Προγράμματος Κατασκευής ο 
Ανάδοχος οφείλει κατά το πρώτο πενθήμερο κάθε τριμήνου να υποβάλλει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία σε 3 αντίγραφα: 

α. Αντίγραφο του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος μαζί με την ένδειξη της 
πορείας των εργασιών σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. 

β. Αντίγραφο του πίνακα δραστηριοτήτων με προσθήκη στην στήλη των 
παρατηρήσεων, των μεταβολών που οι αρχικές προβλέψεις έχουν υποστεί (δηλαδή 
μέρος που έχει εκτελεστεί ανακεφαλαιωτικά, υπολειπόμενο, τυχόν μεταβολή 
ρυθμού κ.λπ.). 

 
6.8 Τα παραπάνω ανά τρίμηνο στοιχεία είναι επιβοηθητικά του ελέγχου της 
πορείας των εργασιών του Αναδόχου και της σύγκρισης προς την επιβαλλόμενη 
πορεία για την άρτια και έγκαιρη αποπεράτωση του έργου. Επίσης τα παραπάνω 
είναι στοιχεία που δεσμεύουν τον Ανάδοχο, όχι όμως και την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία σε περίπτωση σιωπής ή μη αντίδρασής της. 
 
Άρθρο 7 : Προθεσμίες- Ποινική Ρήτρα-Έκπτωση του αναδόχου. 
 
7.1 Η συνολική προθεσμία περάτωσης της εργολαβίας ανέρχεται σε ενενήντα   
ημέρες (90) και έχει αρχή την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Στην 
προθεσμία αυτή περιλαμβάνονται: 

• Η πλήρης κατασκευή του έργου   
• Η θέση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του έργου 

 



7.2 Η έγκριση από την Υπηρεσία τυχόν σχεδίων λεπτομερειών, θα γίνεται εντός 
15 ημερών από την υποβολή των σχετικών στοιχείων αρκεί αυτά να είναι πλήρη, 
αλλιώς θα ζητείται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η επανυποβολή και η 
προθεσμία θα αρχίζει να προσμετράτε από την υποβολή των νέων στοιχείων. 
 
7.3 Σε περίπτωση που η Υπηρεσία καθυστερήσει την έγκριση των ανωτέρω ή 
παρουσιαστούν άλλοι αστάθμητοι παράγοντες, ο ανάδοχος δικαιούται μετά από 
αίτημα του, παράταση, μόνο αν οι ανωτέρω καθυστερήσεις αφορούν τις 
δραστηριότητες της κρίσιμης διαδρομής του έργου ή αν η σχετική καθυστέρηση 
καταναλώνει περισσότερο από το 50% από το ελεύθερο περιθώριο κάποιας ή 
κάποιων δραστηριοτήτων. 
 
7.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να περατώσει το έργο σε ενενήντα  ημέρες (90) . Για κάθε 
ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, ορίζεται 
ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 5 του N.3263/04. Για την εφαρμογή των 
ποινικών ρητρών, η μέση ημερήσια αξία του έργου νοείται το πηλίκο του 
συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης μαζί με το ποσό τυχόν 
συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, προς τη συνολική 
προθεσμία του έργου.  
 
7.6 Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις οδηγίες και εντολές του Εργοδότη, 
και η αποδεδειγμένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα να 
καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 6 του Ν 3263/04. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων 
του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από οποιαδήποτε 
υποχρέωση που προκύπτει από την Σύμβαση. 
 
Άρθρο 8 Σύνταξη μελέτης λεπτομερειών 
 

Τυχόν σχέδια απαιτούμενων λεπτομερειών συμπληρωματικών της μελέτης θα 
συνταχθούν από τον Ανάδοχο και θα είναι σε επίπεδο λεπτομερειών και 
υπολογισμών τουλάχιστον όπως προδιαγράφεται στο Π.Δ. 696/74 περί μελετών 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως ερμηνεύθηκε με τις διάφορες 
εγκυκλίους του Υπουργείου. 
Ακόμα θα υποβληθούν τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εγκατάστασή τους τα 
εγχειρίδια εγκατάστασης των προμηθευτών των μηχανημάτων, οργάνων και 
συσκευών του έργου. 

Η αμοιβή για τα ανωτέρω σχέδια και εγχειρίδια περιέχεται ανοιγμένη στις τιμές 
μονάδος των εργασιών και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα.  
 
Άρθρο 9 : Βιβλιοθήκη προδιαγραφών 
 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει (σε περίπτωση διαφωνίας με 
την Υπηρεσία) στα Ελληνικά ή Αγγλικά, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών 
οποιοδήποτε από τα στάνταρ (DIN-IEC κ.λπ.) που αναφέρονται στα συμβατικά 
τεύχη ή την Τεχνική Προσφορά του και εφαρμόζονται στο παρόν έργο. 
Η αμοιβή για τα ανωτέρω περιέχεται ανοιγμένη στις τιμές μονάδος των εργασιών. 
 
Άρθρο 10 : Παραλαβές - Ημερολόγιο  
 
10.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατ΄ αντιπαράσταση με τον 
επιβλέποντα μηχανικό, στην παραλαβή των υλικών, εξοπλισμού κλπ, που θα 
προσκομίζει στο Εργοτάξιο, καθώς επίσης και των εκάστοτε περαιουμένων 
εργασιών, καταχωρώντας σε βιβλίο παραλαβών τις επακριβείς διαστάσεις, τις 
εκτελεσθείσες δοκιμές και ελέγχους και τις ενδεχόμενες σχετικές παρατηρήσεις. 

Το βιβλίο παραλαβών θα τηρείται σε διπλούν και θα υπογράφεται από τον 
επιβλέποντα μηχανικό και τον Ανάδοχο. 

 



10.2 Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος των εργασιών θα συντάσσονται 
από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται στον Εργοδότη, βάσει των παραπάνω 
παραλαβών, λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε", στα οποία 
θα εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις και τα 
υψόμετρα του έργου οι έλεγχοι και οι δοκιμές και όλες οι απαιτούμενες 
επεξηγήσεις. Τα σχέδια αυτά, μαζί με τα τεύχη που ενδεχόμενα τα συνοδεύουν, 
επέχουν θέση πρωτοκόλλων εργασιών και συνοδεύουν απαραίτητα τις αντίστοιχες 
πληρωμές του Αναδόχου. Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση 
των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που 
πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες 
που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καλέσει την επιτροπή της παρ.2 του Αρθ-36 του Ν. 3669/2008 και τον 
επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και 
να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως 
αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον 
επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση 
των σχετικών εργασιών.  
Ειδικώς ο χαρακτηρισμός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από 
δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία. Ο ορισμός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, 
η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της 
επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη 
επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισμό εδαφών. Σε περίπτωση που δεν 
επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση, 
λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω 
χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής.  
 
10.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει "επί τόπου του έργου" ημερήσιο δελτίο 
προόδου εργασιών (ημερολόγιο), στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των 
εργαζομένων εργατοτεχνιτών, κατά ειδικότητα και οι εργασίες στις οποίες αυτοί 
απασχολούνται. Επίσης θα αναφέρεται η κίνηση παραγωγής, προμήθειας, 
μεταφοράς και ανάλωσης υλικών. Τέλος, θα σημειώνεται κάθε παρατήρηση 
σχετική με την εκτέλεση των έργων (καιρικές συνθήκες, συμπεριφορά 
εκτελουμένων έργων, εργαστηριακές δοκιμές, ζημίες κλπ). 

 
10.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί πλήρες αρχείο (στοιχεία 
αναφοράς, σχέδια, καρτέλες), στο οποίο θα παρουσιάζονται οι ημερομηνίες και η 
πρόοδος όλων των κυρίων εργασιών, ο δε Εργοδότης θα μπορεί να έχει πρόσβαση 
στις πληροφορίες αυτές. 
 
Άρθρο 11 : Περιεχόμενα των τιμών μονάδας του Τιμολογίου προσφοράς 

και δαπάνες που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 
 

11.1 Συμβατικές τιμές μονάδος για την υπόψη Σύμβαση είναι οι τιμές μονάδος 
των επιμέρους Άρθρων Τιμολογίου. 
 
11.2 Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου ανέρχεται σε 18% 
και δεν περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου, αλλά υπολογίζεται στο 
άθροισμα των τιμών προσφοράς και συμπεριλαμβάνεται σαν ιδιαίτερο κονδύλι στον 
προϋπολογισμό προσφοράς και στους λογαριασμούς πληρωμής του Αναδόχου. 
 
11.3 Οι τιμές μονάδας αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες, σύμφωνα 
με τους όρους της Σύμβασης και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες, 
ελέγχους και δοκιμές, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και την άρτια 
λειτουργία των έργων. Οι παραπάνω τιμές καλύπτουν όλες τις άμεσες και έμμεσες 
δαπάνες του Αναδόχου και εκτός από το Γ.E. και O.E. καθώς και όσα προβλέπονται 
από τις διατάξεις περί αναθεωρήσεως τιμών, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του 
Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω. 



 
11.4 Οι πληρωμές του Αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες 
κρατήσεις για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.E.), όπως 
ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και την καταβολή του 
φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθεμένης αξίας κλπ. 

11.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό 
των καθοριζομένων (με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις) από το Υπουργείο 
Εργασίας, δώρων λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, αποζημιώσεων ημερών 
υποχρεωτικής αργίας, χορήγηση άδειας με αποδοχές, αποζημιώσεις λόγω 
απόλυσης, καθώς και καταβολή των νομίμων εισφορών του υπέρ των 
ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων (I.K.A. κ.λ.π ). 
 
11.6 Η καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση κανονικής απόδειξης πριν από την πληρωμή των λογαριασμών, όπως 
ο Νόμος ορίζει. 
 
11.7 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των πάσης φύσης 
μεταφορικών μέσων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τον Φ.Π.A. και τον 
ειδικό φόρο του Άρθρου 17 του N.Δ/τος 3092/54 επί των εισαγομένων από το 
εξωτερικό, πάσης φύσης υλικών, εφοδίων κ.λ.π. και από τους φόρους κ.λ.π , που 
αναφέρονται στα N.Δ. 4486/65 (ΦEK 131A) και N.Δ. 4535/66 (ΦEK 165A) περί 
Φορολογικών Διατάξεων, ως ισχύουν σήμερα. 
 
11.8 Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από δασμούς και από κάθε άλλο 
φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα 
με τον N. 2366/53 (ΦEK 83A) και τον N. 1081/71 (ΦEK 273A) και την εγκύκλιο 
B19/79. 
 
Άρθρο 12 : Τιμές μονάδας νέων εργασιών 
 
12.1 Για τον κανονισμό των τιμών μονάδας νέων εργασιών, όπου προβλέπεται 
από τα Συμβατικά Στοιχεία ότι θα εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα ή συμβατικά 
τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα από 
τα μέσα, που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των 
εργασιών (δηλαδή μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή 
άλλων τύπων, νέων ή μη, εργατικά χέρια στο σύνολο ή εν μέρει, κ.λπ.). 
 
12.2 Σε περίπτωση σύνταξης νέων τιμών μονάδας, η τεκμαρτή έκπτωση (ε) θα 
είναι όπως ορίζεται από το Νόμο. 
 
12.3 Για τις περιπτώσεις της χρησιμοποιήσεως συγκεκριμένων τιμολογίων 
(αναλύσεων τιμών), θα εφαρμοσθεί και το αναλυτικό μη εγκεκριμένο ΑΤΗΕ 
(ανάλυση τιμών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών), όπως αυτό ισχύει κατά την 
ημέρα υποβολής της οικονομικής προσφοράς το οποίο για την παρούσα σύμβαση 
θα θεωρηθεί σαν εγκεκριμένο τιμολόγιο. 
 
Άρθρο 13 : Προκαταβολή 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

 
Άρθρο 14 : Αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου 
 
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 54 του Ν. 3669/08 και θα εφαρμόζονται οι συντελεστές που αναφέρονται 
στα συμβατικά τεύχη. 

 
Άρθρο 15 : Απολογιστικές εργασίες 
 
Η εκτέλεση των απολογιστικών εργασιών γίνεται στην περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η ασφαλής επιμέτρηση ή τιμολόγησή τους, αλλά και τότε μόνο εφόσον 



δοθεί έγγραφη εντολή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Επιβλέψεως των έργων, 
που να καθορίζει σαφώς την έκταση της εργασίας αυτής. Η εκτέλεση των 
εργασιών με αυτόν τον τρόπο, η πληρωμή τους και το ποσοστό γενικών εξόδων 
και οφέλους του Εργολάβου καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου  55 του Ν. 
3669/08. 

 
 Άρθρο 16:Βεβαίωση περαίωσης – Προσωρινή  και Οριστική Παραλαβή- 
Διοικητική παραλαβή για χρήση  

 
16.1  Όταν λήξει η προθεσμία περαίωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου 
εκδίδεται, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου κατά 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 71 του Ν. 3669/2008. 
 
16.2 Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται 
προσωρινά. Με την προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και 
ποιοτικά.  
Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη 
περάτωση του έργου  αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες 
από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το 
οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου "όπως κατασκευάστηκε". (Άρθρο 
73 του Ν. 3669/2008 και άρθρο 7.4 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων).  
 
16.3 Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης των έργων της παρούσας 
εργολαβίας ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες άρθρο 74 του Ν. 3669/08. 
 
16.4 Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του 
χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα 
σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, της προηγούμενης 
παραγράφου. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική 
παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. (Άρθρο 75 
του Ν. 3669/08) 
 
16.5 Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δημόσιου έργου 
είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). (Άρθρο 73 του Ν. 3669/2008). 
 
16.6 Διοικητική παραλαβή για χρήση θα γίνει μετά την περάτωση του έργου 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3669/2008 
 
Άρθρο 17 : Έγκριση υλικών που χρησιμοποιούνται 
 

Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη του έργου. 
 Για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου πρέπει 
ο ανάδοχος να προσκομίσει τις απαιτούμενες εργαστηριακές εγκρίσεις από 
εργαστήρια του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 
 
Άρθρο 18 : Λογαριασμοί πληρωμής – Πιστοποιήσεις  

 
18.1 Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται 
τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα 
στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. 
 
18.2 Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής 
πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των 
αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους 
λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. 
 
18.3 Μετά τη λήξη κάθε μήνα, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από 
εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ΄ αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί 
στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής 



αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες 
που δεν έχουν επιμετρηθεί. Κατ' εξαίρεση, για τμήματα του έργου, για τα οποία, 
κατά την κρίση του επιβλέποντος μηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη 
επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου, 
επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών 
επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των 
εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιμετρήσεων απαγορεύεται να 
υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού. 
 
18.4. Στο λογαριασμό μπορούν να περιληφθούν ημιτελείς εργασίες και υλικά που 
προσκομίσθηκαν  με έγκριση της υπηρεσίας και τις προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5 
του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 
Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις 
κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που 
εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που 
καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμη και το 
ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου της παρ.7 του Αρθ-17 του 
παρόντος, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές, και το σύνολο 
μειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της δημοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. 
Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του 
εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών των Αρθ-60 και 73 του 
παρόντος, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι' αυτή δεν έχουν κατατεθεί 
εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών, 
παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγουμένων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος 
και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν 
έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο. 
 
18.5. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την 
πληρωμή συνοδεύονται μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των 
εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία 
των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα του υπολογισμού της 
αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή 
επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη.  
Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους 
προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε 
εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών.  
 
18.6. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει 
και τους διορθώνει μέσα σε ένα μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει 
ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η 
διευθύνουσα υπηρεσία, με εντολή της προς τον ανάδοχο, επισημαίνει τις 
ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την 
ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία 
προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα 
από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να 
γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. 
Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι 
σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με 
τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο 
λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο 
και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από 
τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση 
για την πληρωμή του αναδόχου ("πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα"). 
Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω 
μηνιαίας προθεσμίας (πλασματική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται 
μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι 
τυχόν προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο 
λογαριασμό. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τον λογαριασμό και 
χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος.  



Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να 
συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί 
από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε 
αυτόν, άλλως καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Αν 
ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ΄ αυτής.   
 
18.7. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί 
έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το Αρθ-4 του ΠΔ-166/03 (ΦΕΚ-38/Α/03) και ο 
ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα 
υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση. 
 
18.8 Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η κατάσχεσή 
του στα χέρια του κυρίου του έργου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και 
για ένα μήνα μετά την περαίωσή του. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται: α) η αρχική ή η 
εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του πληρωτέου εργολαβικού 
ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται 
και εγκρίνονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.8, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου από 
την προμήθεια υλικών και μηχανημάτων προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή 
εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του 
έργου, ή σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και β) 
η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος από τους προμηθευτές υλικών και 
μηχανημάτων του έργου ή από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και 
τους υπεργολάβους που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται στο έργο από τον 
ανάδοχο. Επιτρέπεται επίσης ο συμψηφισμός εκκαθαρισμένων απαιτήσεων του 
κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων 
έργων και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση του 
εκτελούμενου έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί να ορίζεται ότι επιτρέπεται η 
εκχώρηση από μέρους του αναδόχου απαίτησης από εγκεκριμένη πιστοποίηση ή 
μέρους της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του 
προς αυτόν και να καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία αυτής. 
 
18.9. Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και 
υποβάλλει "προτελικό λογαριασμό", με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται 
στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την 
έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει "τελικό 
λογαριασμό". Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού 
εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από 
τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, 
συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
Πριν από την έγκριση του λογαριασμού αυτού ζητείται από τον Ανάδοχο η 
υποβολή βεβαίωσης του αρμόδιου καταστήματος Ι.Κ.Α. και όλων των 
ασφαλιστικών ταμείων για την εξόφληση όλων των σχετικών με την εκτέλεση του 
έργου ασφαλιστικών εισφορών. 
 
Άρθρο 19    : Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου  
 
19.1.  Είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν στο έργο πινακίδες με τα στοιχεία του 
αναδόχου και του φορέα του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους και 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά από την ολοκλήρωση του έργου, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει αναμνηστική πινακίδα, όπως αυτή 
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι 
πινακίδες θα τοποθετηθούν με ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση 
αυτού.   
 



19.2. Όλες οι εργασίες αποξηλώσεων θα γίνουν με τήρηση κανόνων ασφαλείας 
και όπως περιγράφονται στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
19.3. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του την ιδιομορφία του έργου που θα 
κατασκευάσει, και κυρίως το γεγονός ότι κατά την διάρκεια των εργασιών, θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν απρόσκοπτη προσπέλαση του κοινού, 
γεγονός το οποίο καθορίζει την σειρά των εργασιών και τα χρονικά περιθώρια που 
θα διαρκέσει καθεμιά.  
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με την αποκατάσταση των τυχόν 
ζημιών που θα προκαλέσει. 
 
Άρθρο 20  Ασφαλίσεις  
 
20.1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 
 
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν θα πρέπει να τηρούνται 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
20.1.1 Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων ο Ανάδοχος πρέπει να 
συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Κανονισμών κλπ 
που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 
20.1.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κ.λπ. των 
Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και 
ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις απαλλαγές κ.λπ., υπόκεινται σε κάθε περίπτωση 
στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας. 
20.1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου , που απορρέουν από τη σύμβαση, 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια 
συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια περιορισμούς κλπ. Ο ανάδοχος 
παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή 
και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των ασφαλιστηρίων. 
20.1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με 
τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν 
ως μη ικανοποιητικές από την Υπηρεσία η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο 
όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα συμβόλαια και να 
παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσόν των 
ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές είτε με κατάπτωση 
ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 
Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους 
ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία, για να αποφύγει 
ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα στους 
ασφαλιστές για λογαριασμό του αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα 
ποσά ως  ανωτέρω. 
Η υπηρεσία επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρακρατεί από 
οφειλόμενες πληρωμές του αναδόχου κάθε ποσόν που είναι δυνατόν να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ που τυχόν 
υπάρχουν στους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων. 
20.1.5 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος 
συνομολόγησε τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά 
ή ολικά) να καταβάλλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά , για οποιοδήποτε λόγο 
ή αιτία, η υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του 
ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που κατά την κρίση της απαιτούνται 
για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης.  
 
 
20.2 Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 
 
Στα ασφαλιστήρια Συμβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος με τις Ασφαλιστικές 
Εταιρείες θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 



20.2.1 Θα πρέπει να αναφέρονται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 
περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη έργο, καθώς επίσης 
και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου. 
20.2.2 Η Υπηρεσία θα είναι συνασφαλισμένη. 
20.2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή 
λήξουν χωρίς τη γραπτή με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, 
σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και 
προς την Υπηρεσία. 
20.2.4Ο Ανάδοχος προκειμένου να εξασφαλιστεί η Υπηρεσία για τις απαιτήσεις 
της απ' αυτόν σε σχέση με τα ποσά που έχει καταβάλλει υποχρεώνεται να ζητήσει 
από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά παντός κινδύνου όσο 
και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια που καλύπτουν το ίδιο το Εργο τον εξής 
Ειδικό Όρο : 
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου : 
α) Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλλει στον Ανάδοχο τη σχετική 
με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη 
για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
β) Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω 
συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου απ’ αυτή για την καταβολή της 
αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις 
(ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο), και η 
Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τώρα και υποχρεώνεται να καταβάλλει τη 
σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της. 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατά κανένα 
τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 
την Σύμβαση που έχει συνάψει με την Υπηρεσία. 
 
20.3 Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

 
Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις :  
 
20.3.1 Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
20.3.1.1 Ειδικοί όροι 
Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με 
την έναρξη των εργασιών, και το αργότερο εντός 10 Η.Η από την υπογραφή της 
Σύμβασης στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση 
Ασφάλισης φυλάσσονται στην Υπηρεσία. 
20.3.1.2 Αντικείμενα ασφάλισης 
α) Η συνολική αξία του έργου (εξοπλισμός, υλικά, εργασία κλπ) 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωμάτων της σύμβασης, αναθεωρήσεων 
ή και αναπροσαρμογών της αρχικής σύμβασης και θα παρέχεται για 
οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή καταστροφή μερική ή ολική, από οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία 
περιστατικά (καθώς επίσης από λανθασμένη μελέτη –faulti design-, 
λανθασμένη κατασκευή –manufacturer’s risk-, ελαττωματικά υλικά, 
λανθασμένη εργασία κλπ., με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως 
εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή ανταρσία κλπ). Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την 
αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την πραγματική 
αξία του έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της 
υποασφαλίσεως. 
β) Οι μόνιμες και μη, καθώς και οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
του αναδόχου καθώς επίσης και ο εν γένει εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 
στο έργο. 
γ) Τα υλικά που θα τυχόν χορηγηθούν από την υπηρεσία για να 
ενσωματωθούν στο έργο.   
20.3.1.3 Διάρκεια ασφάλισης 



Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, με την έναρξη των εργασιών και θα λήγει, 
είτε με την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα 
οικοδομικά), είτε με την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για 
έργα Η/Μ εξοπλισμού).  
 
20.3.2  Ασφάλιση ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου 
(Εργοδοτική και Έναντι Τρίτων) 
21.3.2.1 Ειδικοί όροι 
Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης εργοδοτικής και έναντι τρίτων θα υποβάλλεται 
από τον Ανάδοχο με την έναρξη των εργασιών και το αργότερο εντός 10 Η.Η από 
την υπογραφή της Σύμβασης στη Δ/νουσα Υπηρεσία. 
Τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης εργοδοτικής και έναντι τρίτων, που τυχόν 
απαιτούνται για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της 
εκτέλεσης απ' αυτόν των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής ή άλλης 
εργασίας σχετικής και μέσα στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει 
να υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των 
αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κ.λπ. 
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στην 
Υπηρεσία. 
20.3.2.2 Αντικείμενο Ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι του 
προσωπικού του, των συνεργατών του και έναντι τρίτων και οι ασφαλιστικές 
υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε αυτούς για σωματικές βλάβες, 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο 
ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια και εξ’ αιτίας των εργασιών κατασκευής, 
συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων εργασιών, 
οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου. 
Ειδικότερα στα ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 
α) Η Υπηρεσία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, 
θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
διασταυρωμένης ευθύνης έναντι αλλήλων (GROSS LIABILITY). 
β) Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή 
εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην 
περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τους, για 
βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης και θα 
καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων 
με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως 
ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
γ) Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της 
Υπηρεσίας, των συμβούλων των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην 
περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων 
αυτών. 
Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας . 
20.3.2.3 Όρια αποζημίωσης 
Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα 
αυτοτελές Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά 
περιστατικό, τα ακόλουθα:  
α) Σωματικές βλάβες ή θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεων 
για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ’ άτομο και ατύχημα 
100.000 €, 
β Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα 
ανεξαρτήτως του αριθμού των παθόντων 300.000 €,  
γ) Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή και ζώα τρίτων συνέπεια 
ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων 
εξ΄αυτού ως και ζημιωθέντων αντικειμένων 30.000 €. 
δ) Τέλος ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της 
ασφάλισης 500.000 €. 
Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του 
ποσού των 500.000€ (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από 



τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ τόσο η σύμβαση Υπηρεσίας 
– αναδόχου όσο και το σχετικό ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του αναδόχου 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει 
υποασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανώτατου 
ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσό έτσι ώστε 
το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστικών να είναι συνεχώς 100.000€, καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης του αναδόχου για ασφάλιση της αστικής 
ευθύνης του. 
Τα παραπάνω ποσά μπορεί να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση και μετά από 
εντολή της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας. 
Σε ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ τα όρια αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η 
ασφάλιση θα πρέπει να είναι τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση. 
20.3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο των 
εργασιών και θα λήγει την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών 
κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει 
θέμα επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθμισης σχετικής με το Έργο, η οποία 
εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την 
εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την 
εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων με τους 
ίδιους όρους κ.λπ., όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση 
χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λπ.  
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