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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

1.1 Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) είναι η
διατύπωση των Γενικών και Ειδικών Όρων σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να
κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο οι εργασίες του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», όπως
περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της διακήρυξης και συμπληρώνονται με
τους όρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.) όπως ακριβώς αναφέρονται
στο σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.
Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Εργολαβίας
2.1 Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αντικατάσταση του συνθετικού
χλοοτάπητα στο γήπεδα ποδοσφαίρου Κρυονερίου.
2.2 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου καθώς και οι
προδιαγραφές του τρόπου εκτέλεσής τους περιέχονται στον προϋπολογισμό της
μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 € με τα απρόβλεπτα, την
αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., στο Τιμολόγιο Μελέτης, στην Τεχνική Περιγραφή και στα
υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του έργου.
Άρθρο 3 : Αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας
3.1 Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του
Προϋπολογισμού Προσφοράς του Αναδόχου αυξημένο κατά τα ποσά των
απροβλέπτων δαπανών και της αναθεώρησης, όπως αυτά προκύπτουν μετά τον
επανυπολογισμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016, κατά τη
σύναψη της σύμβασης και σε συνδυασμό με την έκπτωση του αναδόχου.
Άρθρο 4 : Συμβατικά Τεύχη Εργολαβίας – Σειρά ισχύος
4.1 Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και σχέδια της εργολαβίας, με βάση τα οποία
θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, είναι τα παρακάτω και, σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών
καθορίζεται ως κατωτέρω:
 Το εργολαβικό συμφωνητικό.
 Η Διακήρυξη
 Η Οικονομική Προσφορά
 Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
 Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
 Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία και
οι εγκεκριμένες Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
 Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου όπως αυτό θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
 Τα ΣΑΥ-ΦΑΥ όπως αυτά τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
4.2 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν τα παρακάτω:
 Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια

 Οι Ευρωκώδικες
 Oι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)
 Οι προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ και I.S.O.
Άρθρο 5 : Ισχύουσες διατάξεις και κανονισμοί
5.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή
του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων όπως ισχύουν:
 του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
 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. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει
 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,
 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»,
 των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου
1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις”
 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
 της με αρ. 83010/4098/26-7-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2710 Β)
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία




του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

5.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30),
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66)
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, iκαθώς και η απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
5.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας».
5.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
5.5 Τα συμβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη κ.λ.π.) του προηγούμενου άρθρου 4 της
παρούσης.
5.6 Επίσης θα ισχύσουν :
 Οι Προδιαγραφές των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)
 Οι σχετικές προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 Ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος
 Οι αποφάσεις και εγκύκλιοι που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις
σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ.
 Οι Ευρωκώδικες 3, 4, 5 και 6.
 Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.
 Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας.
 Οι Οδηγίες Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για Όλους», όπως αυτές
τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
 Οι Κανονισμοί Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
 Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα Συμβατικά τεύχη.
 Τα Πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ.
 Οι τοπικές δεσμεύσεις (π.χ. Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, γειτνίαση με δίκτυα Ο.Κ.Ω.)
 Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η., της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ο.Τ.Ε. και γενικά των
Ο.Κ.Ω.

 Οι ισχύοντες κανονισμοί, οδηγίες και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλοι
κανονισμοί χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσες περιπτώσεις δεν
καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς.
 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παραπάνω διατάξεων αποφασίζει η
Υπηρεσία για την διάταξη που ισχύει.
5.7 Ειδικά για θέματα που δεν καλύπτονται από τους όρους της Διακήρυξης
Δημοπρασίας, της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, καθώς και από
κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όπως
θέματα ασφάλισης προσωπικού, σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών,
μετατόπισης των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας,
μέτρων ασφαλείας, καθαρισμού του εργοταξίου - κατασκευών - εγκαταστάσεων κλπ,
ισχύει η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Άρθρο 6 : Τεχνικές Προδιαγραφές
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 54 και 178 του Ν.
4412/2016. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί
και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω :
6.1 Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν
εφαρμογή :
 Οι Προδιαγραφές των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)
 Οι σχετικές προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 Οι σχετικές προδιαγραφές της FIFA.
 Οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων.
 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές εφόσον περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη.
 Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CΕΝ).
 Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης
(ISO).
 Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισμοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις
(νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην
Ελλάδα. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν
από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επι- τροπή Τυποποίησης (CΕΝ).
6.2 Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές,
κανονισμούς και πρότυπα, μπορούν να εφαρμοσθούν τα κατωτέρω αναφερόμενα
εναλλακτικά διεθνή πρότυπα:
 Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ)
 Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΒS)
 Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισμοί (AFΝOR)
 Αμερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ)
6.3 Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις,
περιορισμοί ή και αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στα
λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των
συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη Διακήρυξη.

6.4 Κάθε επιμέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα
είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί μέρους στοιχεία ή τμήματα των
κατασκευών και του εξοπλισμού είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε το σύνολο του
έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας.
6.5 Διευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις των
ισχυόντων κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (όπως π.χ. ο κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος, κτλ).
6.6 Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα
εφαρμοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το
χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών
τροποποιήσεών τους.
Άρθρο 7 : Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου
7.1 Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο
Ανάδοχος :
 Έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής
του έργου, δηλαδή :
- τη θέση του έργου και των τμημάτων του,
- τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήματα κυκλοφορίας,
- τις απαιτούμενες με κάθε μέσον μεταφορές,
- τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής,
- τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών,
- τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη,
- τη διαμόρφωση του εδάφους (υψομετρικά, κτλ.) και την κατάσταση των εδαφικών
συνθηκών, τις ιδιομορφίες και τη φύση του εδάφους στο διατιθέμενο για την
κατασκευή των έργων γήπεδο,
- τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης,
- το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών,
που βρίσκονται στην περιοχή,
- το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες), τα οποία θα απαιτηθούν
πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών,
- τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες,
- την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, νερού και ρεύματος,
- τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών και τέλος
- ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύμβαση και τη Μελέτη προς τις οποίες υποχρεούται να συμμορφωθεί.
 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή τα τεύχη της μελέτης δημοπράτησης του έργου.
 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν
απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή
λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση με την μελέτη των
συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά.

 Επειδή είναι πιθανό ορισμένες εργασίες να εγκυμονούν κινδύνους πυρκαγιάς, ο
Ανάδοχος θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώνει την επίβλεψη για την εκτέλεση τέτοιων
εργασιών (π.χ. χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλληση) και να λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα πρόληψης (απομάκρυνση από τα εύφλεκτα σημεία, χρήση πυράντοχων
καλυμμάτων) και πυρόσβεσης (διάθεση επαρκών πυροσβεστικών μέσων και
ειδοποίηση για τις εργασίες στην Π.Υ.).
Άρθρο 8 : Δίκτυα Ο.Κ.Ω.
8.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του
έργου να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., οι οποίες θα πρέπει
να μετατοπιστούν από τους κυρίους των.
Για τον λόγο αυτό με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές
του δαπάνες να απευθυνθεί σε όλους τους Ο.Κ.Ω (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΠΑ-ΕΠΑ
κλπ) ώστε να του χορηγήσουν πινακίδες του χώρου του έργου με τα υπάρχοντα και
μελλοντικά δίκτυά τους.
Ακολούθως μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε ημερών και πάντως προ της
έναρξης των εργασιών πρέπει να προβεί με δαπάνες του σε εκτέλεση διερευνητικών
τομών για τον επακριβή εντοπισμό των δικτύων Ο.Κ.Ω. και την εξακρίβωση του
εφικτού της κατασκευής άνευ ανάγκης μετακίνησης δικτύων.
8.2 Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει μετακίνηση δικτύων Ο.Κ.Ω για την
κατασκευή, ο ανάδοχος θα προσκομίσει στην Υπηρεσία οριζοντιογραφική και
υψομετρική αποτύπωση των δικτύων τους (στο τμήμα του έργου που
κατασκευάζεται) και στη συνέχεια η Υπηρεσία θα ενημερώνει τον αντίστοιχο Ο.Κ.Ω
για την ανάγκη μετατόπισης του δικτύου του.
8.3 Η δαπάνη η οποία πιθανόν να προκύψει καταβάλλεται με μέριμνα του αναδόχου.
Άρθρο 9 : Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη
9.1 Η Διοίκηση, η Επίβλεψη, η Παρακολούθηση και ο Έλεγχος του έργου ασκούνται
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν. 4412/2016.
9.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία καθώς και τα
διάφορα όργανα αυτών, στην άσκηση και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
9.3 Η άσκηση της Διοίκησης, Επίβλεψης Παρακολούθησης και Ελέγχου του έργου
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ως προς την εκτέλεση της σύμβασης δεν μειώνει σε
καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
τη σύμβαση.
Άρθρο 10 : Σύμβαση κατασκευής του έργου
10.1 Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου συνάπτεται με βάση την Απόφαση
κατακύρωσης, για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από την
δημοπρασία και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
10.2 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,
η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης
10.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11 : Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας
11.1 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από Κοινοπραξία Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης κατατίθεται από τα
μέλη της Κοινοπραξίας συμβολαιογραφική πράξη με την οποία αναλαμβάνουν
αλληλέγγυα και με ολόκληρη ευθύνη απέναντι στον Κύριο του έργου και διορίζουν
τον κοινό εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του προς τον Κύριο του έργου και
τις διάφορες Υπηρεσίες. Κατά τα λοιπά, σχετικά με την ανάληψη και την εκτέλεση του
έργου ή την αντικατάσταση μέλους της Κοινοπραξίας ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα
στο άρθρο 140 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 12 : Εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος
12.1 Απαγορεύεται επίσης στον Ανάδοχο 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 (1) μήνα μετά την περαίωσή του.
12.2 Η απαγόρευση υπόκειται σε εξαιρέσεις σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου
152 του Ν. 4412/2016 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Άρθρο 13 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης
13.1 Πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης, για την πιστή εφαρμογή των όρων
της, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της
αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).
13.2 Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης
από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
13.3 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.
4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
13.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε
εκδιδόμενες εντολές πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί
της συνολικής αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με την ελεγχθείσα
πιστοποίηση, και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών που περιλαμβάνονται
στην πιστοποίηση κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 152 παρ. 12 του Ν. 4412/2016. Οι
κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε
από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή.
13.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν
τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, μειώνεται
αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε ποσοστό
είκοσι τοις εκατό (20%). Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται
χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.
Άρθρο 14 : Έναρξη Εργασιών – Εγκατάσταση Αναδόχου

14.1 Από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος εγκαθίσταται στο έργο χωρίς την
ανάγκη υπογραφής ιδιαίτερου Πρωτοκόλλου Εγκαταστάσεως δεδομένου ότι οι
υποχρεώσεις του για την κατασκευή αρχίζουν από την ημέρα υπογραφής της
Σύμβασης.
14.2 Το γραφείο του αναδόχου και της επίβλεψης θα εξοπλιστεί από τον Ανάδοχο με
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και θα τηρείται με έξοδα του Αναδόχου.
Άρθρο 15 : Προθεσμίες
15.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το
έργο μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) συνολικά μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και να τηρήσει τις επιμέρους προθεσμίες του
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με το 145 του Ν. 4412/2016.
15.2 Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσμίας ορίζονται οι
παρακάτω ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, που όλες αρχίζουν από την υπογραφή
της σύμβασης και μέσα στις οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον οι
παρακάτω αναφερόμενες εργασίες :
 Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης :
 Υποβολή του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εργοταξίου και του εργοταξιακού
γραφείου.
 Ολοκλήρωση του λεπτομερούς ελέγχου των στοιχείων της μελέτης και των
συνθηκών της περιοχής του έργου.
 Υποβολή του ΣΑΥ - ΦΑΥ του έργου.
 Πιστοποιητικά προμηθευτή και εφαρμοστή του χλοοτάπητα, σύμφωνα
με το άρθρο 30 της παρούσης.
 Πιστοποιητικά συνθετικού χλοοτάπητα μαζί με δείγμα του
πιστοποιημένου υλικού, σύμφωνα με το άρθρο 30 της παρούσης.
 Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης :
 Υποβολή του Οργανογράμματος του Εργοταξίου.
 Υποβολή ασφαλιστηρίου συμβολαίου του έργου.
 Εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης :
 Θα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 15% του οικονομικού
αντικειμένου.
 Εντός ενενήντα (150) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης :
 Θα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 30% του οικονομικού
αντικειμένου.
 Εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης :
 Θα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 40% του οικονομικού
αντικειμένου.
Άρθρο 16 : Παράταση προθεσμιών
16.1 Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Άρθρο 17 : Παραβίαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του
Αναδόχου
17.1 Για το παρόν έργο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.
4412/2016 σύμφωνα με το οποίο που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα
υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι

τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής
προθεσμίας.
Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής
συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό
(20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.
Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του
συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των
συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και
όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.
Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας
υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η
κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής
προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι
ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών
ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική
προθεσμία δηλαδή εγκεκριμένη προθεσμία και χορηγηθείσα οριακή προθεσμία
εφόσον συντρέχει περίπτωση.
17.2 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου
160 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Άρθρο 18 : Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)
18.1 Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής πριμ.
Άρθρο 19 : Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης – Ματαίωση διάλυσης

-

αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

19.1 Ο φορέας κατασκευής του έργου ή ο Ανάδοχος μπορούν να διακόψουν τις
εργασίες του έργου και να διαλύσουν τη σύμβαση μόνο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
161 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
19.2 Ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης είναι δυνατή κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 162 του Ν. 4412/16.
19.3 Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση ο Ανάδοχος αποζημιώνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 20 : Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
20.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από την υπογραφή της Σύμβασης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν.
4412/2016) να συντάξει και να υποβάλει προς έγκριση Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
του έργου, προσαρμοσμένο στην χρονική περίοδο έναρξης του έργου, το οποίο θα
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της Τεχνικής Περιγραφής και της παρούσας
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
20.2 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το
χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως
αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της
μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης και με τις
δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου.

20.3 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 το 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.
20.4 Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που συντάσσεται με τη μορφή
τετραγωνικού πίνακα, θα είναι προσαρμοσμένο στις προθεσμίες που ορίζει το άρθρο
15 της παρούσης, θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες ή ομάδες εργασιών του έργου,
τις προμήθειες υλικών και θα συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική
αιτιολογική έκθεση, με απαραίτητες αναφορές στο ειδικευμένο προσωπικό και τον
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, στα
πλαίσια των ορισμένων επιμέρους προθεσμιών και της συνολικής, σύμφωνα με το
άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
20.5 Το πρόγραμμα κατασκευής του Έργου θα περιλαμβάνει τις ενδεικτικές
προθεσμίες καθώς και την συνολική προθεσμία που αναφέρονται στο άρθρο 15 της
παρούσης και κατ' ελάχιστο, υποπρογράμματα για τις ακόλουθες διακεκριμένες
δραστηριότητες :
(1) Προεργασίες, εγκατάσταση εργοταξίου και προετοιμασία των χώρων.
(2) Αποτυπώσεις, έρευνες, μελέτες, εγκρίσεις και άδειες.
(3) Εργασίες κατασκευής χωματουργικών εργασιών.
(4) Εργασίες επιστρώσεων και λοιπών οικοδομικών εργασιών.
(5) Έλεγχοι και δοκιμές πάσης φύσεως.
Τα παραπάνω υποπρογράμματα δυνατόν να περιλαμβάνουν δραστηριότητες ή/και
άλλα υποπρογράμματα.
Ειδικότερα, σχετικά με τον προγραμματισμό του Έργου:
(1) Το χρονοδιάγραμμα θα αναφέρεται σε δραστηριότητες και για κάθε μία από αυτές
θα αναφέρονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: Περιγραφή, εκτιμώμενη
διάρκεια, νωρίτερη και αργότερη ημερομηνία έναρξης και περαίωσης, ολικό χρονικό
περιθώριο, εκτιμώμενες ποσότητες των άρθρων του τιμολογίου του Έργου για την
οικονομική αποτίμηση της δραστηριότητας.
(2) Για το χρονοδιάγραμμα η μικρότερη χρονική μονάδα είναι η ημέρα και
μεγαλύτερη ο μήνας. Ο υπολογισμός του γίνεται με ημερομηνία έναρξης εκείνη της
υπογραφής της Σύμβασης και με υποχρέωση τήρησης της συνολικής και των
τμηματικών προθεσμιών, θα καλύπτει δε όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση του
έργου δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων και της παραγγελίας και μεταφοράς
στο εργοτάξιο υλικών και μηχανημάτων).
Ο Προγραμματισμός των διαφόρων εργασιών πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να
μειώνονται οι πιθανότητες ζημιάς από πλημμύρες - βροχές - θεομηνίες κλπ.
20.6 Για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται, μαζί με
το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, να υποβάλουν στην Υπηρεσία πίνακα παραγγελιών
μηχ/των συσκευών – εξαρτημάτων - υλικών με ημερομηνία παραγγελίας και άφιξης
στο εργοτάξιο.
Το χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ξεχωριστές δραστηριότητες
παραγγελιών με τους συγκεκριμένους χρόνους παραγγελίας και άφιξης των
μηχανημάτων-εξαρτημάτων-υλικών στο εργοτάξιο σύμφωνα με τον παραπάνω
πίνακα.

20.7 Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση σε κάθε μεταβολή των προθεσμιών ή
του αντικειμένου του έργου να αναπροσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το
άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
20.8 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
κάθε τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταμένη αρχή, μέσω της
διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του
έργου, αναλόγου περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας
υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016. Οι
εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήματα του αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από
δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 Ν. 4412/2016.
Άρθρο 21 : Οργανόγραμμα εργοταξίου - Ημερολόγιο έργου
21.1 Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών,
εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την
εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
21.2 Με μέριμνα του Αναδόχου τηρείται επίσης ημερολόγιο έργου σε βιβλιοδετημένα
διπλότυπα αριθμημένα φύλλα, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Η
τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος.
Ο Ανάδοχος μαζί με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα πρέπει να
υποβάλει στην υπηρεσία για θεώρηση :
 Βιβλίο ημερολογίου που θα αποτελείται από διπλότυπα αριθμημένα φύλλα.
 Βιβλίο καταμετρήσεων αφανών εργασιών το οποίο θα αποτελείται επίσης από
διπλότυπα αριθμημένα φύλλα.
Άρθρο 22 : Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Κανονισμός Τιμών
Μονάδος νέων εργασιών
22.1 Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της
κατασκευής του έργου να αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση συμπληρωματικών,
νέων εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
Για την εκτέλεση των ανωτέρω συμπληρωματικών εργασιών απαιτείται η σύναψη
νέας σύμβασης. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις
οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδος, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από
Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος για τις εργασίες αυτές που
συντάσσεται σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
22.2 Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών, θα
ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 155 του Ν.4412/2016.
22.3 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές
στις εργασίες που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το
έργο. Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων,
καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι
εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία (άρθρο
138 του Ν.4412/2016).

Άρθρο 23 : Τρόπος επιμέτρησης
Απολογιστικές Εργασίες

εργασιών

-

Αφανείς

εργασίες

–

23.1 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών
σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και
υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από
κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε
επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα
παίρνει από ένα αντίγραφο.
Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή
συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων
Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη
του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών
μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά
σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των
εργασιών ή των πρωτοκόλλων της Επιτροπής αφανών εργασιών.
23.2 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 αφανών εργασιών (παρ. 2 άρθρου 136 Ν. 4412/2016) και τον
επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και
να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως
αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα
και τα μέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών
εργασιών.
Η πρόσκληση της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για
μεν την από κοινού ζύγιση τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από αυτήν, για
δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη
διενέργειά τους.
23.3 Η Υπηρεσία δύναται να επιβάλει στον Ανάδοχο την απολογιστική εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 24 : Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωμών
24.1 Οι πιστοποιήσεις, λογαριασμοί και πληρωμές προς τον Ανάδοχο συντάσσονται
και ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Άρθρο 25 : Αναθεώρηση τιμών
25.1 Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
Άρθρο 26 : Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις
26.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα παρακάτω ποσοστά Γενικών Εξόδων και
Εργολαβικού Οφέλους :

 Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση
τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου και των τυχόν Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (παρ. 7 άρθρο 53
του Ν. 4412/2016).
 Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγματικής δαπάνης για υλικά κ.λπ., που
αναλίσκονται για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, μειωμένο κατά την μέση
τεκμαρτή έκπτωση του αναδόχου όπως ορίζεται στο άρθρο 126 του ν.4412/2016.
Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν
καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό.
26.2 Δεν περιλαμβάνεται στο ποσοστό Γ.Ε και Ο.Ε και στις τιμές μονάδας του
Τιμολογίου ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ύψους 24%, ο οποίος καταβάλλεται
πρόσθετα στον Ανάδοχο, με την πληρωμή της κάθε πιστοποίησης.
26.3 Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας; Αττικής (ΚΑΕ
9777.07.003) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
26.4 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε
άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο
που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του
Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν
τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό
αντάλλαγμα. (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016)
Άρθρο 27 : Ειδικές Δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο
27.1 Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο
άρθρο 26 της παρούσης, περιλαμβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες :
α) Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου
όπως αναφέρονται στα άρθρα 29 και 30 της παρούσης.
β) Η δημοσίευση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας.
γ) Ο εργαστηριακός έλεγχος σ’ όλη τη διάρκεια του έργου όπου απαιτηθεί για να
διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και της εργασίας
που εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των διατομών των τμημάτων του έργου και της
εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών και των σχετικών Εγκυκλίων.
Σημειώνεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα:
1. Να κάνει δειγματοληψίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και Ε.Τ.Ε.Π. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τη λήψη δείγματος (δοκίμιο, καρότο,
κλπ) και να στέλνει τα δείγματα για έλεγχο στο ΚΕΔΕ ή το ΠΕΔΕ ή σε ιδιωτικό εργαστήριο αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Κάθε είδος δαπάνης που απαιτείται για
τις δειγματοληψίες και την αποκατάσταση του σημείου από το οποίο γίνεται η
δειγματοληψία βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
2. Να ελέγχει παραστατικά στοιχεία για τα συσσωματούμενα στο έργο υλικά (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ).
ε) Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, Σχεδίων
Εφαρμογής, Ημερολογίου, ΦΑΥ, Μητρώο έργου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες
των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασμών ή Συγκριτικών Πινάκων.
στ) Η φωτογράφηση σε διάφορα στάδια του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην τεχνική περιγραφή του έργου
ζ) Η λήψη μέτρων για την προστασία των τοποθετημένων υλικών από κλοπή.
Άρθρο 28 : Προκαταβολή
28.1 Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 29 : Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου
29.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί, εκτός των υποχρεώσεων που αναφέρονται ρητά
στην παρούσα Ε.Σ.Υ. και στη σύμβαση που υπογράφει, τις γενικές υποχρεώσεις που
διεξοδικά αναφέρονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.
29.2 Ενδεικτικά ο Ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες στο έργο με όλους τους
κανόνες της τέχνης και επιστήμης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,
την εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους της σύμβασης, καθώς και τις σύμφωνες
προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου.

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την
εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και αντοχή του έργου μόνος
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την πορεία του Έργου, να δώσει τεχνικές
επιλύσεις και υπολογισμούς υποστυλώσεων, αντιστηρίξεων και ικριωμάτων
όπου
απαιτηθούν.
Στις
γενικότερες
υποχρεώσεις
του
αναδόχου
περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες ενέργειες και δαπάνες για την έκδοση των
πάσης φύσεως αδειών και εγκρίσεων, είτε αυτές αφορούν την λειτουργία του
Εργοταξίου (π.χ. άδειες νυχτερινής υπερωριακής ή κατά τις αργίες εργασία) είτε
τη λειτουργία του κτιρίου (π.χ. άδειες λειτουργίας ανελκυστήρων, άδειες
σύνδεσης με κοινωφελείς οργανισμούς κλπ.) εκτός αυτών που δεν αποτελούν
υποχρέωση του, κατά ρητή πρόβλεψη των Συμβατικών Τευχών. Άδειες σχετικές
με την περίφραξη, κατάληψη πεζοδρομίου και αντίστοιχα τέλη, βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο και εκδίδονται με αποκλειστικά δική του δαπάνη,
φροντίδα και ευθύνη.

Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και
χρησιμοποίηση των απαραιτήτων υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση της
Υπηρεσίας πριν την χρήση τους, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από τις κατά
Νόμο ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της
μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά,
εργατικά και μηχανήματα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου
καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει
να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και
εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι
εφοδιασμένα με τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και να έχουν εκπληρώσει
όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις (τέλη κυκλοφορίας – φόροι, κλπ)

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη Δ/νουσα Υπηρεσία
αν τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε
έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις
αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή τυχόν διακοπή τους από αυτή
την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όλες οι απομακρύνσεις εκχώσεων και καθαιρέσεων θα γίνουν με πολύ
προσοχή και τα υλικά θα μεταφερθούν σε εγκεκριμένο αδειοδοτημένο χώρο
απόρριψης.

Οποιαδήποτε ζημιά που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια
του έργου, πλην της ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι
υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε









τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη
λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε
σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.)
και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που
προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω
υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών
αποζημιώσεων
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση κάποιων
εργασιών του έργου, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος
για τις εργασίες αυτές, έστω και εάν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις, για παροχές και συνδέσεις με τη ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΕΥΔΑΠ κλπ και είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των σχετικών λογαριασμών
όσο διάστημα ισχύει η Σύμβαση του έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της Σύμβασης, με δαπάνη του, να
προμηθευτεί και να τοποθετήσει, στέρεα και καλαίσθητη, πινακίδα με τα στοιχεία
του έργου, σε θέση που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη. Η πινακίδα θα
κατασκευασθεί με οδηγίες της Επίβλεψης.

Άρθρο 30 : Ειδικές ευθύνες Αναδόχου
30.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία πριν την έναρξη των
εργασιών, προκειμένου να τα εγκρίνει η επιτροπή ποιοτικού ελέγχου των
υλικών του έργου προς ενσωμάτωση, τα κάτωθι:


Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους του χλοοτάπητα και των επί
μέρους λειτουργιών του στην Ελληνική γλώσσα ή Αγγλική γλώσσα. Μετά από
κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να
επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, και ότι άλλο
στοιχείο διαθέτει που να αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου
είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να είναι εύκολη η
αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.



Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους
(κατασκευαστή). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα
δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία
του εγχειριδίου (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια
του προσφερομένου είδους υποβάλλονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική
γλώσσα.



Δείγμα του προσφερόμενου χλοοτάπητα 40Χ40εκ. και δείγμα κόκκων
ελαστικού και χαλαζιακής άμμου (100ml).



Πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου του προσφερόμενου συστήματος
συνθετικού χλοοτάπητα (Lab Test Report) αναγνωρισμένου εργαστηρίου από
την FIFA όπου θα πιστοποιούνται (δοκιμασμένο με ισοδύναμα υλικά
πληρώσεως, χαλαζιακή άμμου και κόκκους τρίματος ελαστικού SBR) στα
αποτελέσματα μέτρησης, τα παραπάνω χαρακτηριστικά του συνθετικού
χλοοτάπητα και να καλύπτονται τα κριτήρια του προτύπου κατά FIFA
QUALITY ή FIFA QUALITY PRO, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του "FIFA
QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL ΤURF-HANDBOOK OF
REQUIREMENTS-(TECHNICAL MANUAL 10/2015)”.



Πιστοποίηση γηπέδου (FIELD CERTIFICATE) όπου έχει τοποθετηθεί το
προσφερόμενο σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα και έχει πιστοποιηθεί κατά
FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO από αναγνωρισμένο εργαστήριο της
FIFA σύμφωνα με το ισχύον εγχειρίδιο (TECHNICAL MANUAL 10/2015).



Πιστοποιητικά από διεθνή οργανισμό για την περιβαλλοντική ακινδυνότητα,
καθώς και την μη τοξικότητα των υλικών που συνθέτουν τον προσφερόμενο
χλοοτάπητα (συνθετικός χλοοτάπητας και κόκκοι ελαστικού SBR). Επίσης
πρέπει να κατατεθεί φύλλο ελέγχου χημικών αναλύσεων για την
περιεκτικότητα
που
αφορά
στους
Πολυκυκλικούς
Αρωματικούς
Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο
κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός
κανονισμός 1272/2013/ΕΕ σύμφωνα με έγγραφη αναφορά φορέα
Ελέγχου ή Εργαστηρίου.



Πιστοποιητικό ασφαλούς συμπεριφοράς στην καύση συμφώνως ΕΝ 135011:2009 για τον συνθετικό χλοοτάπητα.



Πιστοποίηση οίκου παραγωγής συνθετικού χλοοτάπητα ότι ανήκει στους
προτεινόμενους παραγωγούς από τη παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου
(PREFERRED PRODUCER FOR FOOTBALL TURF)



Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 και ISO
14001:2015 ή ισοδύναμα αυτών, των οίκων παραγωγής του συνθετικού
χλοοτάπητα.



Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και ISO
14001:2015 ή ισοδύναμο αυτού, του αναδόχου και σε περίπτωση που ο
ανάδοχος διαφοροποιείται από τον εφαρμοστή και του εφαρμοστή, με πεδίο
εφαρμογής την εγκατάσταση αθλητικών δαπέδων.



Κατάλογο, στον οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον δύο (2) παραδόσεις,
εντός των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία για κάθε παράδοση του
παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της
ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν
ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά (βεβαίωση καλής
εκτέλεσης και σύμβαση) τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια
αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα
παραστατικά (ιδιωτικό συμφωνητικό & τιμολόγιο).



Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη (με
υπογραφής), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

θεωρημένο

το

γνήσιο

της

1.

Η χώρα προέλευσης των προϊόντων που προσφέρονται. Σε περίπτωση
που τα προϊόντα παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να δηλωθεί
προέλευση Ε.Ε.

2.

Η διάρκεια της περιόδου εγγύησης για το συνθετικό χλοοτάπητα με τα
υλικά πλήρωσης του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από οκτώ (8)
έτη. Επιπλέον θα αναφέρει το προτεινόμενο διάστημα αποκατάστασης
βλάβης το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα μετά
από έγγραφη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και τον τρόπο
που θα αντιμετωπίζονται τα θέματα συντήρησης και επισκευής (υποβολή
τεύχους οδηγιών συντήρησης του χλοοτάπητα στην Ελληνική ή Αγγλική
γλώσσα) σε αυτό το διάστημα και την οργάνωση της εταιρείας στην
παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Εάν ο ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές ικανότητες άλλου
συνεργαζόμενου εμπορικού φορέα, πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση
του συνεργαζόμενου (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του και σαφή
αναφορά στον τίτλο του έργου και τον ανάδοχο) ότι θα θέσει στην διάθεση του
ανάδοχου, τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται
και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόμενου φορέα.
Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική
γλώσσα.
Τα ανωτέρω μαζί με δείγμα του πιστοποιημένου υλικού θα πρέπει ο
ανάδοχος να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη
των εργασιών.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του τάπητα επί τόπου του
έργου, όλες οι εργασίες τοποθέτησης, πλήρωσης, γραμμογράφησης και
παράδοσής του έτοιμου για χρήση καθώς και όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις και
έλεγχοι που θα απαιτηθούν για την εξασφάλιση της ποιότητας του έργου.
Πιστοποίηση γηπέδου για σήμα FIFA QUALITY.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης του συστήματος συνθετικού
χλοοτάπητα, ο ανάδοχος θα πιστοποιήσει τον εγκατεστημένο χλοοτάπητα με τα
υλικά πλήρωσής του σε συνεργασία με εγκεκριμένο εργαστήριο της διεθνούς
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA, προκειμένου να λάβει σήμα πιστοποίησης
(FIFA QUALITY), για το γήπεδο µε δαπάνη του ιδίου.
Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των ελέγχων πιστοποίησης δεν καλύπτουν
τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της FIFA, ο ανάδοχος θα προβεί, με δική του
δαπάνη, στις απαραίτητες επεμβάσεις (πχ. προσθήκη ή αφαίρεση υλικών
πλήρωσης, επαναδιάστρωση υλικών ή οποιαδήποτε άλλη επέμβαση απαιτηθεί
εντός των ζητούμενων προδιαγραφών της μελέτης) μέχρι να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις της FIFA και να λάβει το ανωτέρω σήμα πιστοποίησης.
TAKTIKH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤIΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Η συντήρηση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος της FIFA
(FIFA Football Τurf Maintenance).
Σκοπός της συντήρησής του είναι η διατήρηση σε καλή κατάσταση του συνθετικού
χλοοτάπητα αλλά και η διαφύλαξη των αγωνιστικών απαιτήσεων του αθλήματος (π.χ
σωστό ρολάρισμα, αναπήδηση μπάλας).
H κυριότερη εργασία που πρέπει να πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο, μέχρι
την οριστική παραλαβή του έργου, τουλάχιστον µία φορά το εξάμηνο είναι το
βούρτσισµα του συνθετικού χλοοτάπητα. Τα µηχανήματα που χρησιμοποιούνται γι'
αυτή την εργασία (και τα οποία πρέπει να τα διαθέτει στο έργο ο ανάδοχος) είναι
µηχανήµατα µε ενσωµατωµένες περιστροφικές βούρτσες στο κάτω µέρος τους
(rotary brusher) ή τρακτέρ με παρελκόμενη ή συρόμενη βούρτσα (drag brushes). Ο
κύριος σκοπός του βουρτσίσµατος είναι να επιπεδοποιείται το υλικό γεµίσματος του
συνθετικού χλοοτάπητα στην επιθυµητή στάθμη, για την ομαλοποίηση της
επιφάνειας. Δευτερευόντως με το βούρτσισµα εμποδίζεται το ανεπιθύµητο
πλάγιασμα και ισοπέδωση των θυσάνων του συνθετικού χλοοτάπητα. Η συχνότητα
εργασίας του βουρτσίσματος αυξάνεται ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου. Το
βούρτσισμα πρέπει να γίνεται σε όλες τις κατευθύνσεις (οριζόντια, κάθετα και
διαγώνια), για να αποφεύγεται το πλάγιασμα των ινών σε μια κατεύθυνση και κατά
συνέπεια η διαφορετική συμπεριφορά της μπάλας στα ρολάρισμα. Επίσης το
βούρτσισμα βοηθάει στην αποµάκρυνση ξένων υλικών ή υπολειµμάτων του
συνθετικού χλοοτάπητα. Το βούρτσισµα είναι πιο αποτελεσµατικό όταν o συνθετικός
χλοοτάπητας είναι στεγνός.
Επιπλέον του βουρτσίσματος υπάρχει μια σειρά εργασιών συντήρησης, όπως
περιγράφονται στο τεύχος συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα της FIFA (FIFΑ

Football Turf Maintenance}, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια
του ετήσιου προγράµµατος εργασιών. Οι κυριότερες από αυτές είναι o μηνιαίος
έλεγχος της στάθµης του υλικού γεμίσματος και αναπλήρωση αυτού, σκούπισµα µε
ειδικό µηχάνημα, καθαρισµός με μηχάνηµα υγρού καθορισµού υπό πίεση, κ.α.
Ο ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες αυτές επεμβάσεις συντήρησης, (πχ.
προσθήκη ή αφαίρεση υλικών πλήρωσης, επαναδιάστρωση υλικών ή
οποιαδήποτε άλλη επέμβαση απαιτηθεί εντός των ζητούμενων προδιαγραφών
της μελέτης), με δική του δαπάνη.
30.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αμοιβή να προβεί σε όλες τις
διοικητικές πράξεις και να εκπονήσει όλα τα πρόσθετα στοιχεία που τυχόν
απαιτηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία ώστε να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες για την ολοκλήρωση
της κατασκευής του έργου, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για
κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.
30.4 Όλες οι δαπάνες για την έκδοση ή αναθεώρηση του συνόλου των αδειών και της
οικοδομικής άδειας, καθώς επίσης και οι αμοιβές των παραπάνω επιβλεπόντων
μηχανικών, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στο κατ’
αποκοπή τίμημα της προσφοράς. Με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου, θα εκδοθεί
και κάθε άλλη άδεια που τυχόν απαιτείται.
30.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους κάθε εγκριτικής Απόφασης
που συνοδεύει την μελέτη εφόσον υπάρχει τέτοια εγκριτική Απόφαση.
30.6 Ο Ανάδοχος έχει λάβει υπόψη του κατά την υποβολή της προσφοράς του ότι
δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί για οποιαδήποτε καθυστέρηση και διαταραχή
του δικού του χρονοδιαγράμματος, την παράλληλη ύπαρξη στο έργο άλλων
εργολαβιών και την εντεύθεν παρεμβολή οποιωνδήποτε εμποδίων στην ιεράρχηση
και την εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών της δικής του εργολαβίας.
Και τούτο γιατί αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την οποιαδήποτε από τις
αιτίες αυτές απώλεια χρόνου ή ανώμαλη εξέλιξη της εργολαβίας του με πρόσθετα
μέτρα (αύξηση προσωπικού, υπερωριακές εργασίες κ.λπ.) χωρίς οποιαδήποτε
αξίωση όχι μόνο για οποιαδήποτε αποζημίωση αλλά και για οποιαδήποτε παράταση
των προθεσμιών του δικού του χρονοδιαγράμματος.
30.7 Ο Ανάδοχος έχει σωρευτικά προς τις υποχρεώσεις της προηγούμενης
παραγράφου, την ουσιώδη ειδική υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση
εργασιών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που
χρησιμοποιούνται από τον Εργοδότη σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην
σύμβαση του.
Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί
(ικριώματα κ.λπ.), ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην
παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από τον Εργοδότη, ή
άλλους αναδόχους.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους
εργολάβους των εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, που θα εργάζονται
στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου.
30.8 Στο εργοταξιακό γραφείο θα πρέπει να τηρούνται ταξινομημένα και
ενημερωμένα έτοιμα για κάθε πιθανό έλεγχο που θα διενεργηθεί, τα παρακάτω:







Εγκριτικές αποφάσεις μελετών
Απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης
Εγκεκριμένη σειρά μελετών
Σύμβαση Έργου
Ημερολόγιο Έργου
Ημερολόγιο Αφανών Εργασιών

 Γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για έναρξη εργασιών (εκ των
προτέρων γνωστοποίηση)

 Θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας και













Ημερολόγιο Ατυχημάτων
Δήλωση του Αναδόχου του Έργου στην Επιθεώρηση Εργασίας για ορισμό
Τεχνικού Ασφαλείας
Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα και τυχόν τροποποιήσεις του
Δελτία Ελέγχου (Checklists)
ΣΑΥ
ΦΑΥ
Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών
Πιστοποιητικά υλικών
Πιστοποιητικά διακρίβωσης μετρητικού εξοπλισμού
Αντίγραφα Πιστοποιήσεων
Αντίγραφα Α.Π.Ε.
Αρχείο φωτογραφιών του έργου
Τυχόν τροποποιήσεις των παραπάνω

30.9 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος
του έργου, ή του όλου έργου μετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να
απομακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόμων κάθε
προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα,
προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή
άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του
εργοταξίου για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών και γενικά να μεριμνήσει για
ότι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοιμο για χρήση και
λειτουργία.
Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά
πάνω εργασίες, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από
την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως
επόμενη πληρωμή.
30.10 Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στην Υπηρεσία
επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή
ώρα, από την υπογραφή της σύμβασης έως την προσωρινή παραλαβή, επιβατικό
αυτοκίνητο για επίσκεψη του έργου.
Άρθρο 31 : Διεύθυνση Έργου από τον Ανάδοχο
31.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του Έργου ο Ανάδοχος θα
πρέπει να δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, κάτοικο της Έδρας της
Δ/νουσας Υπηρεσίας, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το
νόμιμο Εκπρόσωπό του.
Ο Αντίκλητος θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των κοινοποιούμενων
στον Ανάδοχο εγγράφων της Υπηρεσίας από τα γραφεία της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας (ή της Προϊσταμένης Αρχής). Ο ορισμός του Αντικλήτου θα συνοδεύεται
με έγγραφο αποδοχής του διορισμού του.
Ο νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου και ο Αντίκλητος ορίζονται σε εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 135, και 140 του Ν. 4412/2016
Κατά το άρθρο 143 του Ν. 4412/2016, όταν πρόκειται για υπογραφή του
χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των
πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, συμπληρωματικών συμβάσεων, των πιστοποιήσεων
και της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο
Ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο

τεχνικό που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο ανωτέρω τεχνικός
μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου.
31.2 Η διεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το
άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και
είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού
στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική
και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου.
31.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την διεύθυνση, παρακολούθηση και
εκτέλεση του Έργου ένα διπλωματούχο Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό
ως μηχανικό του έργου καθώς και έναν τουλάχιστον εργοδηγό εξειδικευμένο στην
κατασκευή αθλητικών έργων.
Για την έγκριση των παραπάνω ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από
την υπογραφή της Σύμβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά
λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την εμπειρία τους.
31.4 Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη
έγκρισή της για τον ορισμό οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που στελεχώνουν το
εργοτάξιο, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το απομακρύνει και να το
αντικαταστήσει με άλλο του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη
έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του
εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις
του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος
απέναντι στην Υπηρεσία
31.5 Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα
με την ισχύουσα Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να
εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του
Αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία.
31.6 Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται
αδιάλειπτα από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη
συμμόρφωσης θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή και θα ισχύουν τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 139 του Ν. 4412/2016.
31.7 Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση του εργοταξίου,
απαιτείται προσκόμιση στην Δ/νουσα Υπηρεσία, βεβαίωσης του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των
εργαζομένων
Άρθρο 32 : Ευθύνη του Ανάδοχου για την εφαρμογή των εγκεκριμένων
μελετών και την ποιότητα του έργου.
32.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τα στοιχεία της
εγκεκριμένης μελέτης και τις οδηγίες ή άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, που θα
δοθούν σ' αυτούς από την Δ/νουσα Υπηρεσία.
32.2 Ο Ανάδοχος οφείλει παράλληλα με την έναρξη των εργασιών να εξετάσει την
συμβατότητα και να προβεί σε συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των
αναγραφόμενων στοιχείων της μελέτης του έργου και σε περίπτωση ασυμφωνίας να
ενημερώσει έγκαιρα και έγγραφα τη Δ/νουσα Υπηρεσία και να προβεί στη σχετική
διόρθωση, την οποία θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση. Ο Ανάδοχος δεν έχει
το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη,

γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της
μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.
32.3 Στην περίπτωση που τροποποιήσεις της μελέτης δημιουργούν οικονομικές
διαφορές, αυτές θα καθορίζονται με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 22 της
παρούσας.
32.4 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για λάθη που προκύπτουν από
τυχόν ανακρίβειες ή ασυμφωνίες στοιχείων της μελέτης, εάν, πριν αρχίσει τις
αντίστοιχες εργασίες, δεν ζητήσει λεπτομερώς έγγραφες οδηγίες από τη Δ/νουσα
Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν θα ζητήσει έγκαιρα διευκρινίσεις, είναι
υποχρεωμένος να εφαρμόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέμα, όποτε
και αν του κοινοποιηθεί, με δικά του μέσα και δαπάνη.
32.5 Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, παραστεί ανάγκη σύνταξης
συμπληρωματικών υπολογισμών ή σχεδίων ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα
προσκομίσει εγκαίρως για έγκριση τους αντίστοιχους υπολογισμούς και σχέδια χωρίς
επιπλέον αποζημίωση και τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την
εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών. Οι μελέτες αυτές πρέπει να εγκριθούν από την
Υπηρεσία μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες. Εάν τα παραπάνω δεν υποβληθούν
έγκαιρα η αντίστοιχη καθυστέρησή τους επιβαρύνει τον ανάδοχο.
32.6 Επιτρέπεται η τροποποίηση των εγκεκριμένων μελετών, κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου, για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεων
της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις.
Η διαδικασία τροποποίησης των εγκεκριμένων μελετών διέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 33 : Αρτιότητα κατασκευών - Χρησιμοποιούμενα είδη και υλικά
33.1 Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής,
της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών, των λοιπών όρων
δημοπράτησης και των γραπτών συμφωνιών και οδηγιών της Υπηρεσίας, δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει κάθε μέτρο για την άρτια
εκτέλεση και εμφάνιση των ποικίλων επεμβάσεων, που αφορούν κάθε επιφάνεια ή
χώρο ή λειτουργία του έργου. Διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα
σχέδια λεπτομερειών, από τα συμβατικά τεύχη ή από τις οδηγίες της Υπηρεσίας,
κάθε τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή όσο και
ως προς την άριστη εμφάνισή του.
33.2 Όλα τα υλικά και είδη που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος,
ενσωματωμένα ή όχι στο έργο, δεν θα έχουν ελαττώματα και, οπωσδήποτε, θα
εγκρίνονται πρώτα από την Επίβλεψη. Γι' αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει
τα ζητούμενα στοιχεία για την προέλευση των υλικών και τη διαπίστωση των
χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους.
Υποχρεούται επίσης ο Ανάδοχος, να μη χρησιμοποιήσει και να απομακρύνει από το
εργοτάξιο υλικά ή είδη που δεν θεωρούνται από την Επίβλεψη κατάλληλα για το
έργο.
33.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων,
συσκευών κ.λπ., που προορίζονται να ενσωματωθούν στο έργο, να υποβάλει στην
Δ/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών κλπ. για έγκριση,
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των παραπάνω
υλικών.

Αν πρόκειται για υλικά κ.λπ. βιομηχανικής παραγωγής, μαζί με τον κατάλογο θα
προσκομίζονται στην Υπηρεσία ενημερωτικά φυλλάδια και προδιαγραφές του
εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματά τους, εάν δεν είναι ογκώδη.
Αν πρόκειται για υλικά, μηχανήματα ή συσκευές αυτοσχέδιες, που πρόκειται να
παραχθούν ειδικά για το εν λόγω έργο, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία σχέδια,
δείγματα ή μοντέλα τους.
Τα δείγματα των υλικών που θα εγκριθούν τελικώς από την Υπηρεσία, θα φυλαχτούν
από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του
Αναδόχου. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό,
μηχάνημα ή συσκευή, που δεν θα είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές,
που έχουν κατατεθεί.
Όλα τα μηχανήματα και οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή.
Η Επίβλεψη μπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να παραπέμπει τα υλικά για
εργαστηριακό έλεγχο, με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου.
33.4 Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα
για την εκτέλεση του έργου, ο τελευταίος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά
έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες
αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη
για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σ’ αυτόν από
τον Εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.
33.5 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο με
πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από το Ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την
ευθύνη για κάθε βλάβη ή ζημιά ή απώλεια που μπορεί να συμβεί στα υλικά αυτά.
33.6 Η εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή, θα
γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής που
διέπουν τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους για το σύνολο της εν λόγω κατασκευής.
33.7 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την
παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του
Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Άρθρο 34 : Έλεγχος – Δειγματοληψίες - Εγκατεστημένα υλικά
34.1 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, να εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα κατά την
κατασκευή του έργου. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τυχόν εργαστηριακούς
ελέγχους, επί τόπου δοκιμές, ή οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την
υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τον Ανάδοχο.
34.2 Για τον έλεγχο των κάθε είδους υλικών και κατασκευών ισχύουν τα αντιστοίχως
οριζόμενα στους σχετικούς κανονισμούς και προδιαγραφές που ισχύουν για το έργο.
Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου δεν ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, της παρούσης και των προδιαγραφών, ο
Ανάδοχος πρέπει να συμμορφωθεί προς την διαδικασία απόρριψης πλημμελών
εργασιών υλικών κατασκευής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το άρθρο 159 του
Ν. 4412/2016.
34.3 Ειδικά για τον έλεγχο των έγχυτων κονιαμάτων θα εκτελούνται δοκιμές δια
λήψεως δοκιμίων από την Επίβλεψη κατά την κατασκευή τους. Πριν τη θραύση των
δοκιμίων θα γίνεται έλεγχος σε αναπήδηση με κρουσιόμετρο. Η θραύση των
δοκιμίων θα γίνεται σε δημόσιο εργαστήριο ή άλλο αναγνωρισμένο. Η λήψη και η
θραύση των δοκιμίων θα γίνεται με δαπάνη του Αναδόχου.

34.4 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι υλικών γίνονται για να επιβεβαιωθούν οι αντοχές που
έχουν προβλεφθεί στη μελέτη. Επίσης μαζί με τους εργαστηριακούς ελέγχους γίνεται
και έλεγχος θεμελιώσεων. Οι τυχόν τεχνικές επιλύσεις που ενδεχομένως θα
απαιτηθούν μετά τους παραπάνω ελέγχους, θα εκτελεστούν με ευθύνη του αναδόχου
ο οποίος θα μεριμνήσει και για την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων σύμφωνα με το
Νόμο. Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο
Άρθρο 35 : Δοκιμές εγκαταστάσεων
35.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εάν απαιτηθεί και ανάλογα με τη φύση του
έργου, αμέσως μετά την περάτωση των εγκαταστάσεων, να προβεί με δικά του μέσα,
όργανα, υλικά και δαπάνες, σε δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι
πλήρους ικανοποίησης των απαιτούμενων αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα
συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από την Επίβλεψη και τον
Ανάδοχο. Οι ανωτέρω δοκιμές θα υλοποιούνται και στην χειμερινή και στην θερινή
περίοδο.
35.2 Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις
απαιτήσεις των εγκεκριμένων μελετών.
35.3 Ο Ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την
παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλλει στην
επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού,
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν απ’ αυτόν. Μια
σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη
διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.
35.4 Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να
εκπαιδεύσει τους υπεύθυνους που θα οριστούν για τη λειτουργία του συστήματος, τη
χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.
35.5 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί και να
συντηρεί, κατά κανονικά χρονικά διαστήματα, τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε
άριστη κατάσταση και λειτουργία χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
35.6 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος μέσα σε οριζόμενη από την
Υπηρεσία προθεσμία δεν προβεί στην επανόρθωση βλάβης ή ζημιάς της
εγκατάστασης για την οποία ευθύνεται, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να
επανορθώσει αυτή σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.
35.7 Για την συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
περιορισθεί σε ειδικό χώρο μέσα στο εργοτάξιο, που θα του υποδείξει η Επίβλεψη,
και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να μην εμποδίζεται μέσα σε αυτό η
κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού τυχόν άλλων εργολαβιών.
Άρθρο 36 : Μητρώο Έργου – Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης - Λήψη
φωτογραφιών
36.1 ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την
ολοκλήρωση των εργασιών του ΕΡΓΟΥ, να συντάξει με δαπάνες του και να
παραδώσει στην Υπηρεσία, σε έντυπη (τρία (3) αντίγραφα) και ηλεκτρονική
επεξεργάσιμη μορφή (CD) το Μητρώο του Έργου το οποίο θα περιλαμβάνει :
Α. ΣΧΕΔΙΑ

 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του ΕΡΓΟΥ με
υψομετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις εξαρτημένο κατά ΕΓΣΑ 87.
 Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια σε κλίμακα 1:50, στα οποία θα φαίνονται
λεπτομερώς όλες οι εκτελεσθείσες εργασίες με όλες τις απαραίτητες διαστάσεις.
 Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, όπως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν,
που θα περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των
εγκαταστάσεων, καθώς και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το
μέγεθος και η συνδεσμολογία των συσκευών, των μηχανημάτων, του τηλεφωνικού
δικτύου κ.λπ.
 Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε δόκιμες κλίμακες.
Β. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Στο τεύχος τη Τεχνικής Έκθεσης θα αναφέρεται η πορεία εκτέλεσης του Έργου, τα
προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του, καθώς ο τρόπος αντιμετώπισής
τους και γενικότερα ότι έχει σχέση με το ιστορικό της εκτέλεσης του Έργου.
Στους τίτλους των σχεδίων και του τεύχους θα υπάρχει η ένδειξη «ΟΠΩΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ»
36.2 Ο Ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου καθώς και
λεπτομερή και πλήρη εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης του Έργου.
Τα εγχειρίδια αυτά θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω:
 Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό
κ.λπ., για κάθε στοιχείο της κατασκευής.
 Τεύχος οδηγιών για τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο
μέλλον.
 Τεύχος οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων εγκαταστάσεων.
Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων,
τονίζεται ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των
περιλαμβανομένων σ' αυτά μηχανημάτων με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία
κατασκευής τους (κατασκευαστής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς
κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόμενα ανταλλακτικά κ.λπ.) και θα επισυνάπτονται οι
έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των κατασκευαστών.
36.3 Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται στην λήψη και υποβολή στην Υπηρεσία πριν
την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης, με μέριμνα και δαπάνη του, σειράς
φωτογραφιών σε ηλεκτρονική μορφή που θα καλύπτουν από όλα τα στάδια
εκτέλεσης του έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιμών, με επεξηγηματικούς
υπότιτλους και αρίθμηση.
36.4 Η Υποβολή του Μητρώου του Έργου και των Εγχειριδίων Επιθεώρησης και
συντήρησης των Έργων είναι υποχρεωτική για την διενέργεια της προσωρινής
παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που ο
Ανάδοχος δεν υποβάλλει το Μητρώο του έργου αυτό συντάσσεται από την Υπηρεσία
σε βάρος και για λογαριασμό του Ανάδοχου.
36.5 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει
και να υποβάλει για έλεγχο λεπτομερή διαγράμματα των κατασκευών, σε κάτοψη και
σχηματική τομή -όπως αυτές εκτελούνται- επί των οποίων θα σημειώνονται οι
διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουμένων τμημάτων, είτε είναι εμφανή, είτε
είναι αφανή.

Άρθρο 37 : Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών
37.1 Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο
Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για την ημέρα που
περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών)
ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή του έργου.
Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από την λήξη των
προθεσμιών, αν έχει περατώσει το έργο.
37.2 Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι
επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον Ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες
αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση οι
διατάξεις περί ακαταλληλότητας υλικών (άρθρο 159 του Ν. 4412/2016) και
εκπτώσεως του Αναδόχου (άρθρο 160 του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 38 : Χρήση έργου ή τμήματός του πριν από την αποπεράτωση
38.1 Ο χρήστης του έργου δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να
χρησιμοποιεί το όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι
δυνατή.
38.2 Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελές τμήμα αυτού, απαιτείται
διενέργεια διοικητικής παραλαβής για χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
169 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
38.3 Η διοικητική παραλαβή για χρήση σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνει την
διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ΕΡΓΟΥ, ή ότι αυτό
εκτελέστηκε καλά και η Δ/νουσα Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματά της να ελέγξει
και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους
συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.
Άρθρο 39 : Προσωρινή παραλαβή
39.1 Για την προσωρινή παραλαβή του έργου, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του
άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
39.2 Οι διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για
τις περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν
αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από την σύμβαση, καθώς επίσης και σε
όλες τις περιπτώσεις που μία εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις
διάλυσης και έκπτωσης.
39.3 Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη
της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά
της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο.
39.4 Στην περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή
ελαττωματικών ουσιωδών εργασιών συντάσσει το πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 170 και προτείνει την αναβολή της
παραλαβής μέχρι την αποκατάσταση των αναφερομένων εργασιών.
Στην περίπτωση που επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή
ελαττωματικών επουσιωδών εργασιών συντάσσει το πρωτόκολλο προσωρινής

παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 170 και παραλαμβάνει το
έργο με παραδεκτές τις ελαττωματικές εργασίες αλλά με μείωση της τιμής τους.
39.5 Επίσης η Επιτροπή δικαιούται να ενεργήσει, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση
της τις αναγκαίες εργοταξιακές και εργαστηριακές δοκιμές για ποιοτικό έλεγχο του
έργου με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου.
39.6 Απαραίτητα στοιχεία για την προσωρινή παραλαβή του έργου είναι ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), η Τελική επιμέτρηση και το Μητρώο του έργου το
οποίο θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάσθηκε»
σύμφωνα με το άρθρο 36 της παρούσης.
Άρθρο 40 : Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου
40.1 Από την ημερομηνία περαίωσης μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου ο
Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την
καλή λειτουργία και συντήρηση αυτού και των εγκαταστάσεών του, σύμφωνα με το
άρθρο 171 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Ο χρόνος εγγύησης – συντήρησης του έργου, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται
η οριστική παραλαβή ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες.
Άρθρο 41 : Οριστική Παραλαβή
41.1 Για την οριστική παραλαβή του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172
του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
41.2 Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής
των απαιτήσεων του Αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση που δεν έχουν ήδη
παραγραφεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.
4412/2016.
41.3 Μετά την οριστική παραλαβή του ΕΡΓΟΥ ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 42 : Βλάβες στο έργο – Αποζημειώσεις
42.1 Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για
βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα
κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση.
Αν το έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες,
κλοπές ή βανδαλισμοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του
έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση
42.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για
οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών
και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή
ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων
μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του
φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
157 του 4412/2016. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες
που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.
42.2 Για την αναγνώριση και καταβολή τυχόν αποζημίωσης στον Ανάδοχο
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Άρθρο 43 : Τελικός λογαριασμός παραλαβής – Απόσβεση δικαιωμάτων
Αναδόχου

43.1 Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και
υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό», με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται
στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την
έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό
λογαριασμό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016.
43.2 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
43.3 Σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, με την επιφύλαξη μικρότερων προθεσμιών που προβλέπονται στον
Ν. 4412/2016 τα εν γένει δικαιώματα του Αναδόχου από τη σύμβαση αποσβέννυνται
και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, με σχετική
αίτησή του προς την Δ/νουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών
από την εμφάνιση της γενεσιουργού αιτίας.
Άρθρο 44 : Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την
κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)
44.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, με δικές του
δαπάνες, όλα τα προβλεπόμενα από τους κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με το
άρθρο 138 του Ν.4412/2016 και να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση των
επιβεβλημένων προστατευτικών κατασκευών, αντιστηρίξεων και περιφραγμάτων του
εργοταξίου, με λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας του χώρου, των
διερχόμενων, των αυτοκινήτων κ.λπ.
Απαιτούμενες τυχόν τροποποιήσεις της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των έργων
θα γίνουν έγκαιρα από τον Ανάδοχο, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες τοπικές Αρχές
και εφόσον είναι αναγκαίο με τους ιδιοκτήτες. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την
αντοχή και καταλληλότητα των κατασκευών αντιστήριξης και οφείλει να
αποκαταστήσει κάθε βλάβη, που μπορεί να προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή
επέμβασης από τις κάθε είδους εργασίες του.
44.2 Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των
εργαζομένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη μέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση
της σχετικής νομοθεσίας ασφαλείας.
Η Υπηρεσία μπορεί να ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα,
συμπεριλαμβανομένου και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας, και να ζητά πρόσθετα
ή εναλλακτικά μέτρα αν το κρίνει απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος δεν τηρεί
τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα τηρούμενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό
να απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του σύμφωνα με το νόμο και τις
σχετικές διατάξεις και χωρίς να δίνει σ’ αυτόν δικαίωμα πρόσθετης αποζημίωσης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους
Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις που αφορούν την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι
σχετικές διατάξεις:
 Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»
 Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) «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»
 Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού
ασφαλείας και γιατρού εργασίας κλπ.»
 Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που























πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»
Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α/15.09.83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων
ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα »
Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/75) «Περί ασφαλείας των σε οικοδομικές εργασίες
ασχολουμένων μισθωτών»
Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
οικοδομικών εργασιών»
Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
εργασιών σε εργοστάσια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας
Πολιτικού Μηχανικού»
Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) « Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που
αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.»
Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για
τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την
εργασία τους, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/655/ΕΟΚ»
Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρήση απ’ τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την
εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/656/ΕΟΚ»
Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας
ή/και υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/58/ΕΟΚ»
Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς,
χημικούς και βιολογικούς παράγοντες κλπ., σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ»
Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία,
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/94/ΕΟΚ»
Π.Δ. 186/95 (ΦΕΚ 97Α/30-5-1995) «Για την προστασία των εργαζομένων από
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες
κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ»
Π.Δ. 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α/17.02.88) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται
σε αμίαντο κατά την εργασία»
Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.03.1991) «Προστασία των εργαζομένων από τους
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία,
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ»
Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων, που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη
ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία
90/269/ΕΟΚ»
Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους
χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/654/ΕΟΚ»
Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών ( ΔΙΠΑΔ/οικ502/1.7.2003 – ΦΕΚ 946Β΄/9.7.2003)
Εγκύκλιος 6/ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/215/31-3-2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την εκπόνηση
ΣΑΥ-ΦΑΥ.
Εγκύκλιος 24120/1336/15-7-14 (ΑΔΑ : ΩΥ34Λ-Υ9Θ) της Δ/νσης Συνθηκών και
Υγιεινής.

45.3 Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ).
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ (ΦΕΚ 16/14-1-2003,Τεύχος Β’)
στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες
απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής :
 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου.
 Ορισμός Τεχνικού Ασφάλειας, Συντονιστή Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας.





Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και
καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού
ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του Ιατρού
Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.
1568/85, ΠΔ. 17/96, ΠΔ. 305/96, ΠΔ. 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του
Τεχνικού Ασφάλειας και Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας καθώς
και του Ιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.
Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, Συντονιστή
Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του
ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου,
εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο Ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με
εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ. 95/99, ΠΔ. 17/96)
από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).
Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα AYE.
Οργάνωση υπηρεσιών AYE υπεργολάβων.
Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:

• αναφορά ατυχήματος,
• διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας
• αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης,
• χρήση μέσων ατομικής προστασίας,
• εκπαίδευση προσωπικού,
• ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων
 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη
προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της
κατασκευής.
 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων,
του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία
βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες
εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την
επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι
επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.
 Άλλες προβλέψεις
• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το
αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε
• Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα AYE
• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο
εργοτάξιο.
• Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα AYE με το συντονιστή
AYE και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας.
44.4 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την
αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό
Φ.Α.Υ. Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο
δε (Φ.Α.Υ.) εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει
συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης ΑΠ.Ε. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου
στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι
όπως αυτό κατασκευάστηκε.

Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον
Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως
για το Δημόσιο.
44.5 Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής :
 Γενικά
• Είδος έργου και χρήση αυτού
• Σύντομη περιγραφή του έργου
• Ακριβής διεύθυνση του έργου
• Στοιχεία του κυρίου του έργου
• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ
 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις
εργασίας.
 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.
 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.
 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών.
 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις
π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων
κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.
 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα
με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης
επικινδυνότητας π.χ.
Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου
Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα
μέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα II του άρθρου 12 του Π.Δ 305/96).
44.6 Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
 Γενικά:
• είδος έργου και χρήση αυτού
• ακριβή διεύθυνση του έργου
• αριθμό αδείας
• στοιχεία του κυρίου του έργου
• στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ.
 Στοιχεία από το μητρώο του έργου:
• τεχνική περιγραφή του έργου
• παραδοχές μελέτης
• τα σχέδια “ως κατεσκευάσθη”.
 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας , τα οποία θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη

διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ
λ. π.
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα
(ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π.
 Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.
Το ανωτέρω περιλαμβάνει:
• Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη
χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και
επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα
χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων.
• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου
π.χ. οδηγίες χρήσης του - ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην
συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες
έκτακτου περιστατικού κ.λ.π.
• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την
περιοδική συντήρηση του έργου.
44.7 Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με
ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα
Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ.
44.8 Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει
το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του
Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος.
44.9 Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση
του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει
να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.
Άρθρο 45 : Ασφαλίσεις
45.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης
απαραιτήτως και κατ’ ελάχιστον “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover notes), όπου θα
αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που θα
περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Στην περίπτωση αυτή, το/τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πρέπει να υποβληθούν το
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
Κατά την υποβολή των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα
πρέπει να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση του παρόντος
άρθρου και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς εξαίρεση όλοι οι
όροι και οι απαιτήσεις του άρθρου αυτού
45.2 Γενικοί όροι Ασφάλισης
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν θα πρέπει να τηρούνται οι
ακόλουθοι γενικοί όροι :
1. Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων ο Ανάδοχος πρέπει να
συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως
ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.
2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κ.λπ. των Ασφαλιστηρίων
Συμβολαίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί
όροι, εξαιρέσεις απαλλαγές κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση
της Υπηρεσίας.

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 Υπηρεσίας.
Η αποδοχή της Υπηρεσίας έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων
ανταποκρίνονται στους όρους των συμβατικών τευχών.
4. 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 κ.λπ. Ο Ανάδοχος παραμένει
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και
πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων.
5. 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 τη Υπηρεσία, η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα
και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει
(εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις
οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου.
6. 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, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του.
7. Η Υπηρεσία επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από
οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν
υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.
8. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος
συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή
ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κ.λπ., για οποιοδήποτε λόγο
ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη
εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, και 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.
9. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του
Αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι
όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον Φορέα Υλοποίησης/Κατασκευής και τα
έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
45.3 Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Στα ασφαλιστήρια Συμβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος με τις Ασφαλιστικές
Εταιρείες θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι :
1. Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε
φύσης προσωπικό που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με

αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και ο Φορέας
Υλοποίησης/Κατασκευής, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλμένα
όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου.
2. 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
Δ/ουσα Υπηρεσία.
3. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η Υπηρεσία για τις απαιτήσεις της απ'
αυτόν σε σχέση με τα ποσά που έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι
ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η Υπηρεσία),
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 έργο, τον εξής Ειδικό Όρο :
«Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή Βλάβης του έργου :
 Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη
ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το
σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
 Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω
συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρείας 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 καταβάλει τη
σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτησή της».
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατά κανένα τρόπο
δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη
συναφθείσα με την Υπηρεσία Σύμβαση.
45.4 Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει
να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:
1. Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 Αντικείμενα ασφάλισης
α) Η συνολική αξία του υπό κατασκευή έργου (εξοπλισμός, υλικά, εργασίες, κ.λπ.)
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της Σύμβασης, αναθεωρήσε- ων
των ή και αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του αρχικού Συμβατικού Τιμήματος.
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία, τυχαία περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, αμέλεια / σφάλμα /
παράλειψη της μελέτης ή/και κατασκευής, ελαττωματικά ενσωματωμένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασμένη εργασία, πλημμελή / ελλιπή συντήρηση κτλ, με εξαίρεση τους
κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται, και δεν καλύπτονται από τα συνήθη
Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή
εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λπ.).
Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για :
o Βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και
εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης

o Βλάβες/καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και
ζημιογόνα συμβάντα.
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
υποασφάλισης.
β) Οι μόνιμες, μη νόμιμες ή και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου καθώς επίσης και ο εν γένει εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς
κ.λπ. που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή και τυχαία περιστατικά.
γ) Τα κάθε είδους υλικά από την παραλαβή τους μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο.
δ) Ασφάλιση κυρίου μηχανικού εξοπλισμού «Κατά παντός Κινδύνου»
Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «Κατά Παντός Κινδύνου» θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης Βαρέως Τύπου) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο
οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου.
Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα είδη των Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια αντιστοίχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας.
Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή
ζημιάς (εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλεται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή
και τυχαία περιστατικά.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον
Φορέα Υλοποίησης/Κατασκευής ή την εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλμένα όργανά της αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος
κ.λπ. ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας.
Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των μηχανημάτων έργων μπορεί να γίνεται και
με ανεξάρτητο ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόμενα να δια- τηρεί
σε ισχύ για μέρος ή το σύνολο του μηχανικού εξοπλισμού του και θα ασφαλίζονται
μόνο για το έργο αυτό.
Οι όροι ασφάλισης και οι αποζημιώσεις στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να
μην είναι κατώτεροι από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
ε) Ασφάλιση μεταφορών
Αντικείμενο του εν λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα είναι η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού, είτε αυτά προέρχονται από το
εξωτερικό είτε από το εσωτερικό, τα οποία θα πρέπει να ασφαλίζονται κατά παντός
κινδύνου.
Η ασφάλεια θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς των ανωτέρω υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού και μέχρι την εκφόρτωσή τους στο εργοτάξιο του έργου.
Τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να ασφαλίζονται για την πραγματική τους αξία.
Κατά τα λοιπά, θα ισχύσουν ανάλογοι όροι με τα λοιπά ασφαλιστήρια συμβόλαια.
ζ) Ασφάλιση αυτοκινήτων – αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.)
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με
την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων

που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών
και συντήρησης του Έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων
είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Δ/νουσα Υπηρεσία
για έλεγχο, οπότε του ζητηθεί.
Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.
Διευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων πρέπει να έχουν ατομική
ασφάλιση με βάση στον αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθμό πλαισίου τους.
Ως αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων, που εφοδιάζονται με πινακίδες Μ.Ε. σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια
Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα αναφερόμενα παρακάτω:
Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας-φορτωτής, φορτωτή-κομπρεσέρ, προωθητής,
γερανός, αντλία σκυροδέματος, μπετονιέρα αυτοφορτωνόμενη, Γεωτρύπανο, Σφύρα υδραυλική, καδοφόρο, γερανός-εκσκαφέας, εργοταξιακό αυτοκίνητο (τάμπερ),
διαστρωτήρας σκυροδέματος, πασσαλοεμπήκτης, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αποφρακτικό, εκτοξευτής τσιμεντοκονιάματος, παρασκευαστής μπετόν, Μετατοπιστικό βαρέων αντικειμένων, Πρέσσα Σκραπ, σταθμός βάσης και καταβρεχτήρας.
 Όρια αποζημίωσης
Το ποσό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του
έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Διάρκεια ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει συγχρόνως με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο τόπο του έργου και θα λήγει με την Οριστική Παραλαβή και θα καλύπτει και
την περίοδο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (extended maintenance
period) .
2. Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων
 Αντικείμενο Ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου έναντι Τρίτων
και οι Ασφαλιστικές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας 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 Αναθέτουσα Αρχή, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρωμένης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LΙΑΒΙLΙΤΥ).
β) Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή
εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της Αναθέτουσας Αρχής και το εν γένει προσωπικό
τους ή των Συμβούλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε
πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 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 εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της; Αναθέτουσας Αρχής, των εντεταλμένων οργάνων της, των συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε
πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των ανωτέρω προσώπων
δ) Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής
(ευθύνη προστήσαντος).
 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 και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των
αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ' άτομο και
ατύχημα 300.000,00 Ευρώ/ περιστατικό.
β) Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως
του αριθμού των παθόντων 700.000,00 Ευρώ/ περιστατικό.
γ) Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή και ζώα τρίτων συνέπεια ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων
300.000,00 Ευρώ/ περιστατικό.
δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης έναντι τρίτων θα είναι κατ’ ελάχιστον 700.000,00 Ευρώ.
Σε ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και Αστικής Ευθύνης ένα- ντι
Τρίτων τα όρια αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση θα
πρέπει να είναι τα διπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση.
 Διάρκεια ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο
του ΕΡΓΟΥ και θα λήγει με την απόφαση έγκρισης της οριστικής παραλαβής.
3. Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αναδόχου
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις:
 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό
προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.
Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική
Νομοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή σε άλλο Οργανισμό Κύριας ή Επικουρικής
Ασφάλισης ανάλογα με την ειδικότητα.
Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται
δηλαδή από τη Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να
μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα στην Δ/νουσα
Υπηρεσία όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και
υπαλληλικού προσωπικού του.
 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες του έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε
Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του.

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του
Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι
οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι
οι Σύμβουλοι, συνεργάτες του κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών
ατυχημάτων.
Οι Υπεύθυνες αυτές Δηλώσεις φυλάσσονται στη Δ/νουσα Υπηρεσία.
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
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