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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Αντικείµενο Έργου
1.

Το παρόν τεύχος της ΕΣΥ αφορά τους γενικούς συµβατικούς όρους, µε βάση τους
οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και
στοιχείων της µελέτης, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, το έργο
της παρούσας εργολαβίας.

2.

Το αντικείµενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής
Περιγραφής (ΤεΠε) και περιλαµβάνει συνοπτικά τα εξής έργα και εργασίες:
-

Ισοπέδωση του υλικού εναπόθεσης, ώστε να εξοµαλυνθούν οι ανωµαλίες του
ανάγλυφου

-

Εκσκαφή της τάφρου ορθογώνιας διατοµής µε βάθος 1,4 m και πλάτος 1,2 m
περιµετρικά του υπό µελέτη χώρου για επικάλυψή του µε συµπυκνωµένη στρώση
από αργιλικό υλικό και κατόπιν αυτού τη διαµόρφωση της τριγωνικής τάφρου

-

Επικάλυψη του ισοπεδωµένου υλικού µε συµπυκνωµένη στρώση από αργιλικό
υλικό πάχους 1 m για αποµόνωσή του (µη επιτρέποντας τη βαθειά διήθηση από
βροχοπτώσεις) από τον υπόγειο υδροφορέα. Ο συντελεστής διαπερατότητας της
αργίλου κυµαίνεται από Κ = 10 -7 cm/sec έως Κ = 10 -9 cm/sec έως, δηλαδή είναι
πρακτικά αδιαπέρατη. Η διάστρωση και η συµπύκνωση της αργίλου θα γίνεται σε
στρώσεις πάχους 20 cm περίπου κάτω από συνθήκες βέλτιστης υγρασίας µε
δοκιµές συµπύκνωσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΤΕΠ 13-01-01-00 "Αδιαπέρατος πυρήνας
χωµάτινων και λιθόρριπτων φραγµάτων". Η κλίση του πρανούς είναι 1 : 1.

-

Κατασκευή επίχωσης µε φυτικό χώµα συνολικού πάχους 1 m, πάνω από τη
στρώση αργίλου, µε άµεση υδροσπορά κεκλιµένων πρανών µε ποώδη φυτά για
αποφυγή φαινοµένων διάβρωσης, και φύτευση θαµνώδους βλάστησης που
συνάδει µε την τοπική χλωρίδα, µε πυκνότητα 1 m περίπου στο πρανές και 1,1 m
στην οριζόντια επιφάνεια, για να αποτραπεί η πρόσβαση στο κοινό ή τα ζώα.
Επιλέχθηκε φύτευση δύο σειρών αγκαθωτού είδους θάµνων (πυράκανθος) στα
πρανή του χώρου και πικροδάφνης στο υπόλοιπο του χώρου εσωτερικά. Η
φύτευση θα γίνει σε σχήµα ρόµβου (µε µήκος πλευράς 1,0 m στα πρανή και 1,1 m
στην οριζόντια επιφάνεια). Προβλέπεται συντήρηση φυτών κατόπιν φύτευσης για
χρονικό διάστηµα ενός έτους. Συγκεκριµένα, προτείνεται πότισµα θάµνων και του
χλοοτάπητα µε βυτίο για ένα χρόνο µε 50 ποτίσµατα το χρόνο κατά τη διάρκεια της
χρονικής περιόδου Μαΐου - Σεπτεµβρίου. Συνολικός αριθµός ποτισµάτων
υπολογίσθηκε σε 50 ποτίσµατα x 1 έτος = 50 ποτίσµατα. Η κλίση του πρανούς του
επιχώµατος είναι 1 : 1.

-

∆ιαµόρφωση της τάφρου τριγωνικής µορφής περιµετρικά της υπό µελέτη έκτασης,
βάθους 0,5 m και µε κλίσεις πρανών 45ο µε επένδυση από άοπλο σκυρόδεµα
C12/15 πάχους 0,15 m, για ασφαλή συγκέντρωση – διαχείριση των όµβριων
υδάτων και διέλευσή τους στο παρακείµενο ρέµα µέσω ενός σωληνωτού οχετού
Φ1,0 m και µήκους 10,0 m.

Χρηµατοδότηση
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πράσινο Ταµείο, «Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Φυσικό
Περιβάλλον 2014 - Απόβλητα - Άξονας Προτεραιότητας 4»

1. Αντικείµενο της Συγγραφής – Πεδίο εφαρµογής- Έννοιες – Γενικές Αρχές - Ορισµοί
( άρθρο 1 του νόµου 3669/2008)
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Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ. Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συµβατικούς
όρους για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Εναπόθεσης Φωσφογύψου στο
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αιγινίου του ∆ήµου Πύδνας–Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας (Π.Κ.Μ.)»
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική
έκθεση της µελέτης καθώς κι από τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και στοιχεία της µελέτης.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4071/12 σύµφωνα µε το οποίο «......11. Για την
άσκηση κάθε αρµοδιότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που προβλέπεται στην
ισχύουσα νοµοθεσία και έχει αποδοθεί σε οργανική µονάδα µε τον Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. και
ανατίθεται από το Γενικό Γραµµατέα αυτής σε συγκεκριµένη οργανική της µονάδα και
απαιτείται η εφαρµογή της διαδικασίας της σύµβασης δηµοσίου έργου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3669/2008, µελέτης ή υπηρεσίας του ν.3316/2005, τα γνωµοδοτούντα και
αποφαινόµενα όργανα καθορίζονται, µε την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων,ως εξής:
α) «Προϊσταµένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο προϊστάµενος της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στη χωρική αρµοδιότητατης οποίας εκτελείται
το έργο, η µελέτη, ή η υπηρεσία.
β) «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το αρµόδιο Τµήµα της παραπάνω ∆ιεύθυνσης.
γ) «Τεχνικό Συµβούλιο» είναι το Τεχνικό Συµβούλιο της έδρας της οικείας Περιφέρειας
στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο,η µελέτη ή η υπηρεσία ή σε
περίπτωση που η σύµβαση αφορά στο σύνολο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης το
Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας της έδρας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης....»
2. Τις διατάξεις του N.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα και
εφαρµόζονται σε όλα τα έργα που προγραµµατίζονται και εκτελούνται από τους φορείς,
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄).
3. Ότι τα δηµόσια έργα είναι έργα υποδοµής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες
του κοινωνικού συνόλου, συµβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων,
στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. Τα δηµόσια έργα εντάσσονται στο γενικό
πλαίσιο της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές
του δηµοκρατικού προγραµµατισµού.
4. Από τεχνική άποψη δηµόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς της παρ.1
του N.3669/2008 και συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε το έδαφος, το υπέδαφος ή
τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τµήµατα των τεχνικών έργων. Ως έργο
νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η
οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία,
που απαιτεί τεχνική γνώση και επέµβαση.
5. Τις διατάξεις του N.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα,
καθιερώνονται:
α) Ενιαίοι κανόνες για την κατασκευή όλων των δηµοσίων έργων.
β) Ο κοινωνικός έλεγχος µε τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών, η άρτια
εκτέλεση των έργων και η προστασία του περιβάλλοντος.
γ) Η ανάδειξη της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων (Γ.Γ.∆.Ε.) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) σε κρατικό επιτελικό
φορέα στον τοµέα υλοποίησης των ∆ηµόσιων Έργων και στην εποπτεία της όλης
κατασκευαστικής δραστηριότητας της χώρας.
δ) Ορθολογικό πλαίσιο για την οργάνωση, ανάπτυξη και εξέλιξη των εργοληπτικών
επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή των έργων.
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6. Ότι τα έργα προγραµµατίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ορίζεται για κάθε
έργο ή οµάδα έργων, το ύψος και η πηγή προέλευσης των πιστώσεων για τη
χρηµατοδότηση της κατασκευής.
7. Ότι για την εφαρµογή του N.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, οι
παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σηµασία:
α) «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου» είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο του
δηµοσίου τοµέα για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η σύµβαση ή κατασκευάζεται το έργο.
β) «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη
υλοποίησης του έργου.
γ) «Προϊσταµένη αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι, η αρχή ή υπηρεσία ή όργανο του
φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε
µεταβολή των όρων της σύµβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται στον
N.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
δ) «∆ιευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η τεχνική υπηρεσία του
φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση
της κατασκευής του έργου.
ε) «Τεχνικό Συµβούλιο» είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το
οποίο γνωµοδοτεί στα θέµατα που ορίζει ο Κώδικας του N.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µέχρι σήµερα.
στ) «Ανάδοχος Εργολήπτης» ή «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει
ανατεθεί µε σύµβαση η κατασκευή του έργου.
ζ) «Σύµβαση» είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του
έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια
και προδιαγραφές.
Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται µε βάση τη σχετική µελέτη:
α) Από ειδικευµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 του N.3669/2008,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
β) Από τον φορέα κατασκευής του έργου µε αυτεπιστασία µέσω κατάλληλης τεχνικής
υπηρεσίας και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαµβάνεται και αµείβεται
από τις πιστώσεις του έργου.
2. Η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη κατασκευής του έργου αποφασίζει για τον
τρόπο κατασκευής σύµφωνα µε την παράγραφο και τα άρθρα 3 και 4 του N.3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. Η απόφαση αυτή µπορεί να λαµβάνεται για κάθε έργο ή για
είδη εργασιών ή για εργασίες που αφορούν ορισµένη χρονική περίοδο. Η έγκριση διεξαγωγής
δηµοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου µε εργοληπτική επιχείρηση.
Η διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση έργου περιγράφεται στα άρθρα 3 εώς 29 του
N.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.

2. Ισχύουσες διατάξεις – Προδιαγραφές –Κανονισµοί - Εγκύκλιοι - Παραρτήµατα
( άρθρο 2-175-176-182 του νόµου 3669/2008)
Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των
σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρµόζονται οι αντίστοιχοι προς το είδος
του εκτελούµενου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ηµοσίων
Έργων, οι αναφερόµενες στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, το τιµολόγιο.
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
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α. Ο Ν. 1418/84 - «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 Α’/84)
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ιδίως µε τους Νόµους :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. Α’ 94/05-06-1992)
Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 Α’ /13-8-1994)
Ν. 2338/95 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/14-09-1995)
Ν. 2372/96 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α’ 29/28-02-1996)
Ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180/6-8-2001)
Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308Α/31-12-2003)
Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α/28-9-2004)
Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α/22-2-2005)
Ν 3463/06 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (∆ΚΚ)
Ν. 3481/06 (Φ.Ε.Κ. 162 Α’ 2/8/2006)
Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α΄/20-3-2007) και Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α΄ 102/14-5-07)
Ν. 3669/2008
Ν. 4013/2011
Ν. 4070/2012
Ν. 4071/2012
Ν. 4072/2012
Ν. 4156/2013
Ν. 4129/2013
Ν. 4313/2014
N. 4281/2014
Ν. 4250/2014
Ν.4320/2015

“ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ”
Για την δηµοπράτηση του έργου, επιλογή ανάδοχου, την εκτέλεση της σύµβασης και την
κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφοι 6 και 7 του
Συντάγµατος, η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας που αφορά στην κατασκευή των δηµόσιων
έργων, όπως καταρτίσθηκε από την Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία
συστάθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 παρ. 4 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α΄), µε την αριθµ.
∆17α/01/8/Φ.Ν 433/17.1.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ 36 Β΄) και
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆17α/10/14/Φ.Ν 433/10.2.2003 απόφαση του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (ΦΕΚ 164 Β΄).
β. Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων
µε µορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [π.δ. 82/1996 και Ν.3310/05 (Φ.Ε.Κ. Α 30/142-05), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά το Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄279), ΚΥΑ
αριθµ.24014/25.11.05
(Φ.Ε.Κ.
Β΄1637)
και
υπουργική
απόφαση
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)].
γ. Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και
o Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-893)
o Ν. 2362/95 - ∆ηµόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α’/95)
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Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/05 ,
Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυµβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α’ /28-091999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά τους ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ. 242Α/11-102002), 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329Α/24-12-2002), 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05)
και 3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279)
δ. Το Π.∆. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α’/85) - Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ιδίως µε τα:
o Π.∆. 286/94, (Φ.Ε.Κ. Α’ 148/94)
o Π.∆. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (Φ.Ε.Κ. Α’ 201/94)
o Π.∆. 210/97, (Φ.Ε.Κ. Α’ 166/97)
o Π.∆. 285/97, (Φ.Ε.Κ. Α’ 207/97)
o Π.∆. 218/99 (Φ.Ε.Κ. 187 Α’ /16-09-1999)
ε. Το Π.∆. 28/1-9-80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α., όσον αφορά στη
σύνταξη των µελετών» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Ν. 1418/84.
στ. Τα Π.∆. 171/87, 23/93 και 368/94
ζ. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005»
η. Εγκύκλιος 11 µε αρ. πρωτ. ∆17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Τροποποιήσεις
νοµοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δηµοσίων έργων»
θ. Εγκύκλιος 15 µε αρ. πρωτ. ∆17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέες ρυθµίσεις για τα
Μητρώα µε το ν.4070/2012 – Κοινοποίηση στην ΕΕΕΕ αποφάσεων δηµοσίων
συµβάσεων – ∆ιαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές κλπ.»
ι. Εγκύκλιος 21 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/252/24-7-2012 «∆ηµοσίευση Κοινής Υπουργικής
Απόφασης για την ενσωµάτωση εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην
Ελληνική Νοµοθεσίας (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και Π.∆. 334/94 «Προϊόντα ∆οµικών
Κατασκευών»)».
ια. Η µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β’/30-7-2012) Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα»
ιβ. Όλα τα εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές
κλπ.) που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται στο
θεµατολόγιο αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα
εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (h EN) που δεν έχουν θεσπισθεί µε τις σχετικές
ΚΥΑ).
o
o

κ. Η Εγκύκλιος 27 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15.10.2012 περί ένταξης στα συµβατικά
τεύχη των δηµοπρατούµενων έργων, άρθρου σχετικού µε τα « απαιτούµενα µέτρα
ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο».
λα. Εγκύκλιος 7 µε αρ. πρωτ. ∆11γ/ο/5/8/12-02-2013 «Αναπροσαρµογή και
συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών,
Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών
και Λιµενικών».
λβ. Η Απόφαση µε αρ. πρωτ. ∆11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β’/19-2-2013)
«Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας,
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Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών
Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών»
λγ. Η Απόφαση µε αρ. πρωτ. ∆11γ/ο/3/20/20-03-2013 ∆ιορθωτικές επεµβάσεις στην
απόφαση µε αρ. πρωτ. ∆11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β’/19-2-2013) «Αναπροσαρµογή
και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών,
Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών
και Λιµενικών».
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, ερµηνευτική εγκύκλιος
κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Προδιαγραφές και Κανονισµοί Έργων
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων εγκρίνονται
προδιαγραφές και κανονισµοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην
ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών
κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή µπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόµενες
προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως
ελάχιστα όρια.
2. Για την τήρηση και εφαρµογή των προδιαγραφών και κανονισµών της προηγούµενης
παραγράφου τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων επιτρέπεται να διενεργούν ελέγχους στον τόπο παραγωγής των υλικών ή κατασκευής
του έργου και στα µέσα µεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται
παράβαση, τα όργανα αυτά συντάσσουν σχετική έκθεση και αν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα
των υλικών, προβαίνουν στην κατάσχεση αυτών σε οποιονδήποτε και αν ανήκουν. Για τις
παραβάσεις του παρόντος άρθρου οι τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι και υπάγονται ως προς
τα σχετικά µε την αρµοδιότητα αυτή καθήκοντά τους στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών.
3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών αποφάσεων που
εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του διώκεται και τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων πρόστιµο, το οποίο δεν
µπορεί να είναι κατώτερο των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ και ανώτερο των εβδοµήντα
τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (73.500) ευρώ συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου, εφόσον
πρόκειται για παράβαση ή παραβάσεις κανονισµών ή υποχρεωτικών προδιαγραφών που
αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων, σύµφωνα και µε τις
οικείες συµβάσεις και τις εγκεκριµένες µελέτες ή στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και
επεξεργασίας, στη µεταφορά, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων.
Σε περίπτωση που η παράβαση επηρεάζει ή µπορεί, αιτιολογηµένα, να επηρεάσει
ουσιαστικά τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα δοµικά υλικά και έργα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176 Α΄), ιδιαίτερα τη µηχανική αντοχή, την
ευστάθεια, την πυρασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και το περιβάλλον ή την ασφάλεια
χρήσης, το πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ
για καθεµία από τις παραβάσεις αυτές, ανερχόµενο συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου µέχρι
το προαναφερόµενο όριο. Το ύψος του προστίµου κλιµακώνεται ανάλογα µε τη βαρύτητα της
διαπιστούµενης παράβασης. Τα ποσά αυτά του προστίµου αυξάνονται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.
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4. Ειδικά καθόσον αφορά στον έλεγχο και στις κυρώσεις για το σκυρόδεµα, στην περίπτωση
που διαπιστώνονται παραβάσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, όπως κάθε
φορά ισχύει πέραν από αυτές που επισύρουν πρόστιµο κατά το τρίτο εδάφιο της
προηγούµενης παραγράφου, επιβάλλονται κατά εύλογη κρίση και πρόστιµα για καθεµία από
τις παραβάσεις αυτές, πάντοτε µε τον περιορισµό του ανώτατου ορίου του συνολικού κατά
έλεγχο προστίµου.
5. Η έκθεση ελέγχου, µε µνεία και των τυχόν απόψεων του ελεγχόµενου, υποβάλλεται στον
Προϊστάµενο της αρµόδιας για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίας του φορέα ελέγχου. Ο
Προϊστάµενος θεωρεί την έκθεση µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών και µέσα
στην ίδια προθεσµία την κοινοποιεί στον ελεγχόµενο, ο οποίος µπορεί µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τυχόν
αντιρρήσεις του επ’ αυτών. Η έκθεση, οι τυχόν αντιρρήσεις, οι επ’ αυτών παρατηρήσεις της
υπηρεσίας και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο διαβιβάζονται αµέσως στην αρµόδια Γενική
∆ιεύθυνση Ποιότητας της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό.
6. Ο Υπουργός αποφαίνεται για τις τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις, την επιβολή και το ποσό
του προστίµου. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρµόδια ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Το πρόστιµο είναι δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τον
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Από το έσοδο αυτό αποδίδεται στον Οργανισµό
Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) ποσοστό που καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Οικονοµίας
και Οικονοµικών. Με την κοινή απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης των σχετικών
ποσών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίµου εφόσον αφορούν εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοποιούνται
στη ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.
7. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής προστίµου ασκείται ενώπιον του τριµελούς διοικητικού
εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
8. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής του προστίµου είναι ανεξάρτητη από την
ποινική ευθύνη. Για την τελευταία αυτή περίπτωση ο Προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσίας
του φορέα ελέγχου διαβιβάζει την έκθεση ελέγχου, µαζί µε τις τυχόν αντιρρήσεις του
ελεγχόµενου και τις επ’ αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας στον αρµόδιο Εισαγγελέα,
αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων.
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται γενικά σε όλα τα έργα, δηµόσια και ιδιωτικά.
Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές που
εγκρίθηκαν µε Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑνΥπ (ΦΕΚ Β' 2221/30-7-2012)όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Συµβατικά στοιχεία ( άρθρο 17 του νόµου 3669/2008)
1. Η διακήρυξη της δηµοπρασίας µνηµονεύει τα συµβατικά τεύχη και σχέδια που µαζί µε τη
διακήρυξη αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της εργολαβικής σύµβασης. Σε περίπτωση
απευθείας ανάθεσης τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται µε τη σύµβαση.
2. Τα τεχνικά συµβατικά τεύχη είναι σχέδια και κείµενα που δίνουν εικόνα του έργου που
πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο ανάδοχος µε τη
σύµβαση (τεχνική περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων κ.λπ.).
3. Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της προεκτίµησης του κόστους του
έργου και ανώτατο όριο προσφοράς, όταν η διακήρυξη δεν ορίζει ρητά ότι επιτρέπονται
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

προσφορές µεγαλύτερες από τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις,
ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφοράς. Ο προϋπολογισµός µπορεί
να είναι αναλυτικός ή να περιλαµβάνει κατ’ αποκοπή τίµηµα για το έργο ή τµήµατά του.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων εγκρίνονται
ενιαία τιµολόγια εργασιών, ανάλογα µε την κατηγορία και το µέγεθος των έργων και µε την
προσβασιµότητα της περιοχής εκτέλεσής τους.
Τα τιµολόγια, µετά την έγκρισή τους, ισχύουν υποχρεωτικά για όλους τους φορείς που
δηµοπρατούν δηµόσια έργα.
Οι τιµές των εργασιών των ενιαίων τιµολογίων αναπροσαρµόζονται, όπως ορίζεται στην
απόφαση και λαµβάνονται αυτούσιες ή σε συνδυασµό µεταξύ τους για τη σύνταξη των
προϋπολογισµών των έργων.
Στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου τόσο της υπηρεσίας όσο και της
προσφοράς περιλαµβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος
της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή µνεία στα σχετικά τεύχη µπορεί να
διαχωρίζονται οι τιµές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους
που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), για έργα που χρηµατοδοτούνται από τον
προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων ή άλλες πηγές µε ανάλογες απαλλαγές και σε είκοσι
οκτώ τοις εκατό (28%) για τις άλλες περιπτώσεις.
Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας όταν είναι αναλυτικός οµαδοποιεί τις οµοειδείς εργασίες
µε ένδειξη του αθροίσµατος της δαπάνης κάθε οµάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια οµαδοποίηση
νοείται ότι το σύνολο των εργασιών είναι µία οµάδα. Σε έργα που η προµέτρηση των
εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως σε περιπτώσεις έργων συντήρησης, µπορεί ο
προϋπολογισµός να µην περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους εργασιών αλλά µόνο την
κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.
Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς
συντάσσονται είτε σε έντυπα της υπηρεσίας είτε βάσει υποδειγµάτων της υπηρεσίας, όπως
ορίζεται στη διακήρυξη.

Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας είναι κατά τη σειρά ισχύος τους τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Το συµφωνητικό.
Η ∆ιακήρυξη.
Η Οικονοµική προσφορά
Το Τιµολόγιο Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
ΣΑΥ-ΦΑΥ
Το Χρονοδιάγραµµα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη
παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα :
1 Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004 όπως τροποποιήιηκα και
ισχύουν.
2 Οι Ευρωκώδικες.
3 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Αν. Υπ (ΦΕΚ Β' 2221/30-7-2012)όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4 Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
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Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του
Ν.3669/2008τος τα Παραρτήµατα I, III, IV, VΙΙ, VIIA, VIIB, VIIΓ, X του π.δ. 60/2007, καθώς και τα
νέα τυποποιηµένα έντυπα που αφορούν τα έργα που εµπίπτουν στην κοινοτική νοµοθεσία και
παρατίθενται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και VIII έως XI του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1564/2005
της Επιτροπής (L257/1.10.2005).
Καθώς επίσης ισχύουν και οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν:
α) ∆17α/02/115/ΦΝ 443/3.8.2007(ΦΕΚ 1586 Β΄ και 2410 Β΄ ∆ιόρθωση Σφαλµάτων) «Έγκριση
4ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων»,
β) ∆15/οικ/24298/28.7.2005 (ΦΕΚ 1105 Β΄) «Έκδοση ενηµερότητας πτυχίου l και
πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµώ. ∆15/οικ.1179/07
(ΦΕΚ 106 Β΄),
γ) οικ.433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β΄/22.9.2000) «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
(ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε
∆ηµόσιου Έργου»,
δ) ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β΄) «Εφαρµογή Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων
(Π.Π.Ε.) στα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες»,
ε) ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ.4/22.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β΄) «Σύσταση Ειδικού Σώµατος Ελεγκτών Συστηµάτων
και Προγραµµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας ∆ηµόσιων Έργων»,
στ) ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β΄) «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του
έργου»,
ζ) ∆14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β΄) . ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 724 Β΄/12.6.2001 «Έγκριση
Κανονισµού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων», όπως τροποποιήθηκε µε
την αριθµ. ∆14/45004/01 (ΦΕΚ 793 Β΄),
η)

∆ΕΕΠΠ/οικ/85/14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την
έγκριση µελέτης στα στάδια της οριστικής µελέτης ή και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε
δηµόσιο έργο»,

θ)

∆ΙΠΑ∆/οικ/611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄) «Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρµογής για το
περιεχόµενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας Έργου»,

ι)

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Β΄) «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού
κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµόσιων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)»,

ια)

∆ΕΕΠΠ/οικ/110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β΄) «Τήρηση Βάσης ∆εδοµένων µε τις αστοχίες
µελετών, κατασκευών και συντηρήσεων ∆ηµόσιων Έργων και τους λόγους που τις
προκάλεσαν»,

ιβ) ∆ΙΠΑ∆/οικ/501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β΄) «Έγκριση οδηγιών υποχρεωτικής εφαρµογής για το
περιεχόµενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης»,
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ιγ) Ε∆2α/01/71/Φ.Ν.294/1986 (ΦΕΚ 374 Β΄) «Έγκριση Κανονισµού Επιθεωρήσεων ∆ηµόσιων
Έργων»,
ιδ) 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539 Β΄) «Ρύθµιση όλων των θεµάτων σχετικά µε τους
ελέγχους ποιότητας στα δηµόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Συµβούλιο, των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας», όπως
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 8017/Α.Πλ.1259/07 (ΦΕΚ 260 Β΄),
ιε) ∆17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.3.2007 (ΦΕΚ 447 Β΄ και 694 διόρθωση σφαλµάτων), «Μεταβίβαση
αρµοδιοτήτων Προϊσταµένης Αρχής στις συµβάσεις δηµοσίων έργων αρµοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων»,
ιστ) 20977/23.8.2007 (ΦΕΚ 1673 Β΄) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005».

4. Εγγύηση συµµετοχής, Χρόνος ισχύος των προσφορών ( άρθρο 157 του νόµου 4281/2014
& το άρθρο 24 του Κ∆Ε στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό)
1.

Για την έγκαιρη συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους κατά τους
όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α160) και του άρθρου 24 του Κ∆Ε, στον
βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε
ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας (συµπεριλαµβάνεται και η
αναθεώρηση) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

2.

Οι προσφορές που υποβάλλονται στους διαγωνισµούς για την ανάθεση των δηµοσίων έργων
δεσµεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, µέσα στο οποίο πρέπει να
συναφθεί η σύµβαση. Όταν στο διαγωνισµό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος
ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) µήνες. Ειδικότερα στους διαγωνισµούς
που υπόκεινται εκ του νόµου στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον
µήνες αντίστοιχα. Στα έργα που ανατίθενται µε το σύστηµα προσφοράς του άρθρου 11 του
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς
ορίζεται από τη διακήρυξη.

3. Επιτρέπεται, οι εγγυητικές επιστολές για τη συµµετοχή, να έχουν προθεσµία ισχύος, που όµως
θα υπερβαίνει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του προδιαγραφόµενου
χρόνου ισχύος των προσφορών. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η
αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας µπορεί, πριν την λήξη της να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συµµετοχής.
4. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση
σε αυτούς της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα
στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής κατακύρωσης της σύµβασης.
5. Η εγγύηση συµµετοχής των προηγούµενων παραγράφων, παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές
του Ταµείου Συντάξεων Εργοληπτών ∆ηµόσιων Έργων (Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) ή πιστωτικά
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ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Μπορεί επίσης να παρέχεται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που
προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις.
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία,
να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό, ή στο φορέα κατασκευής ή στον κύριο
του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον
τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως αυτά
προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το
δικαίωµα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) το
πολύ εργασίµων ηµερών από την ηµέρα λήψεως της σχετικής ειδοποίησης.
6.

Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αφορούν τους λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύµβασης.

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%) επί του
προϋπολογισµού της Υπηρεσίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), δηλαδή δυο χιλιάδες
τετρακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (2.438,01 ευρώ).
Η εγγύηση συµµετοχής των προηγούµενων παραγράφων, παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές του
Ταµείου Συντάξεων Εργοληπτών ∆ηµόσιων Έργων (Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) ή πιστωτικά ιδρύµατα
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου
(Π.Ο.Ε.), συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης να
παρέχονται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (άρθρο 157 του Ν.
4281/2014 και το άρθρο 24 του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό).
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως ορίζεται γενικά σε ποσοστό έως πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35
του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό).

5. Σύναψη εργολαβικής σύµβασης κατασκευής του έργου ( άρθρο 30 του νόµου 3669/2008)
1. Η σύµβαση κατασκευής του έργου, όταν αυτή αποτελεί συνέχεια δηµοπρασίας, συνάπτεται µε
την κοινοποίηση προς τον ανακηρυχθέντα ως ανάδοχο, της εγκριτικής του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας απόφασης της προϊσταµένης αρχής. Οι συµβατικοί όροι περιέχονται στην
αντίστοιχη διακήρυξη, στα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν, στις οικείες εγκεκριµένες
µελέτες, καθώς και στα τεύχη και σχέδια, στα οποία γίνεται παραποµπή ή αναφορά. Το,
αποδεικτικού χαρακτήρα, έγγραφο συµφωνητικό που πρέπει να υπογράφεται µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών ύστερα από την σύναψη της σύµβασης, απαγορεύεται να µεταβάλει
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τους συµβατικούς όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η σύµβαση συνάπτεται µε την υπογραφή
του σχετικού εγγράφου.
2.

α) Πριν από την εκ µέρους του ∆ηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των δηµοσίων επιχειρήσεων και
οργανισµών σύναψη οποιασδήποτε σύµβασης έργου, προϋπολογισµού δαπάνης, χωρίς
συνυπολογισµό του αναλογούντος φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), µεγαλύτερου του
ποσού του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος
νοµιµότητας αυτής από κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν δεν διενεργηθεί έλεγχος, η
σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται από την
προϊσταµένη αρχή φάκελος µε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά των
οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κειµένη νοµοθεσία τον αποκλεισµό της συµµετέχουσας
στο διαγωνισµό επιχείρησης. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύµβαση δεν συνάπτεται. Ο
έλεγχος ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη διαβίβαση προς το Ελεγκτικό
Συνέδριο του φακέλου.
β) Ο προβλεπόµενος από την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου έλεγχος νοµιµότητας
επί των συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά
πριν από τη σύναψή τους από κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον η
προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α.. Ο έλεγχος αυτός περατώνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από
την κατάθεση του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που από τον
έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρµόδιο φορέα κατά τρόπο
πλήρη και εξαντλητικό πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας. Ο έλεγχος
ολοκληρώνεται µετά την κατάθεση και των συµπληρωµατικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την καταθέση αυτών. Εάν
παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσµίες χωρίς το σχέδιο σύµβασης να έχει απορριφθεί µε
αιτιολογηµένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου τού. το θεωρείται εγκεκριµένο.
γ) Οι προγραµµατικές συµβάσεις, οι οποίες συνάπτονται µεταξύ δύο αναθετουσών αρχών,
όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 3316/ 2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), και
αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα, δεν εµπίπτουν στον προβλεπόµενο από την
περίπτωση α΄ έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον το ύψος του
προϋπολογισµού των έργων τα οποία αφορά η προγραµµατική σύµβαση είναι κατώτερο των
δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ. Για τις συµβάσεις ανάθεσης έργων που συνάπτονται
στο πλαίσιο των προγραµµατικών συµβάσεων εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από την
περίπτωση β΄.

3.

Μετά τον κατά ανωτέρω έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και πριν από τη σύναψη της σύµβασης, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2
του άρθρου 26 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.

4.

Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 2 και 3 εφαρµόζονται υποχρεωτικά και στην
περίπτωση διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων, όταν η ανάθεση γίνεται
επί τη βάσει της οικονοµικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων.

5. Για την υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού καλείται ο ανάδοχος σε ορισµένο τόπο και σε
ορισµένη προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες. Η έγγραφη
πρόσκληση γίνεται συγχρόνως µε την κοινοποίηση προς τον ανάδοχο της αντίστοιχης
εγκριτικής του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης της προϊσταµένης αρχής. Μέσα
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στην τασσόµενη προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τις σχετικές
εγγυήσεις και όλα τα απαιτούµενα από τη σύµβαση έγγραφα.
6.

Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού ή δεν
προσκοµίσει τα απαιτούµενα από την προηγούµενη παράγραφο στοιχεία και η σύµβαση έχει
κατά τα παραπάνω ήδη συναφθεί, κηρύσσεται έκπτωτος από αυτήν, χωρίς να απαιτείται η
προηγούµενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η
εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία, ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται µε απόφαση
της διευθύνουσας υπηρεσίας και κατ’ αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός
δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της. Η εµπρόθεσµη υποβολή ένστασης αναστέλλει την
επιβληθείσα έκπτωση από τη σύµβαση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταµένη
αρχή.

7.

Η σύµβαση, εκ µέρους του κυρίου του έργου, υπογράφεται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην
εγκριτική του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφαση της προϊσταµένης αρχής, από τον
προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και αναγράφει πάντοτε τον κύριο του έργου.

8.

Κατά την υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την
ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή
των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα
υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει
δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της.

9.

Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη διευθύνουσα
υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζοµένου ως
αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γινόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο
θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή µε ανάλογη
εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του
νέου αντικλήτου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει πάντοτε το
δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή
εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο
αντίκλητο.

10.

Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής έργου, ύστερα από διαγωνισµό,
επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, οι προβλεπόµενες δαπάνες για το φόρο
προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της
δαπάνης κατασκευής του έργου.

6. Ασυµβίβαστες ιδιότητες (Άρθρο 31 το νόµου 3669/2008)
1. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου, του µέλους οργάνου διοίκησης ή
του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης, είναι ασυµβίβαστη µε την
ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου, του µέλους οργάνου διοίκησης ή
του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις κατασκευής
έργων, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση
που βασικός µέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης είναι νοµικό πρόσωπο, η ασυµβίβαστη
ιδιότητα καταλαµβάνει και τα µέλη του οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του
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2.

3.

4.

5.

νοµικού αυτού προσώπου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 4.
Η ασυµβίβαστη ιδιότητα της προηγούµενης παραγράφου καταλαµβάνει επίσης και τα
παρένθετα πρόσωπα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου, του µέλους οργάνου
διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης ή επιχείρησης που
συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις κατασκευής έργων, καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, το οποίο µέσω χρηµατοδότησης ή συµφωνίας, εξαιρουµένων των δανείων από
αναγνωρισµένους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
ελέγχει επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης ή επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις
κατασκευής έργων ή ασκεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων, που λαµβάνονται από τα όργανα
διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά µε τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των
επιχειρήσεων αυτών, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.
Σε περίπτωση που σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη
δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργων συµµετέχει ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή
οποιασδήποτε άλλης µορφής οντότητα, η συνδροµή ασυµβίβαστης ιδιότητας του παρόντος
άρθρου ερευνάται αυτοτελώς για κάθε µέλος τους, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 4.
Η διαπίστωση της ασυµβίβαστης ιδιότητας γίνεται, ξεχωριστά, για κάθε διαγωνιστική
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή και ελέγχεται, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 33 του Ν3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα,
εφόσον λόγω της συνδροµής της κατά τα ως άνω ασυµβίβαστης ιδιότητας, αποδειχθεί µε
οριστική δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου ότι συντρέχει περίπτωση
αποκλεισµού, εξαιτίας ενεργητικής διαφθοράς, κατά την έννοια του εδαφίου β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 144 του Ν3669/2008 (άρθρο 45 παρ.1 εδάφ.β΄ της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ της 31.3.2004). Ενεργητική διαφθορά στοιχειοθετείται όταν οποιοσδήποτε, εκ
προθέσεως, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής, άµεσα ή µε τη
µεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσεως ωφέληµα για τον εαυτό του ή για τρίτο,
προκειµένου ο υπάλληλος να τελέσει ή να µην τελέσει πράξη εκ των καθηκόντων του, ή κατά
την άσκηση των καθηκόντων του κατά παράβαση των νόµιµων καθηκόντων του. Με την
οριστική καταδικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου πρέπει να διαπιστώνεται η
ανωτέρω αξιόποινη πράξη της επιχείρησης Μ.Μ.Ε. µε την οποία συνδέεται ο υποψήφιος,
εξαιτίας της κατά τα ως άνω συνδροµής των ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων
του παρόντος και του επόµενου άρθρου και να αποδεικνύεται η τέλεση της αξιόποινης
πράξης του υποψηφίου αυτού και η ιδιότητά του ως φυσικού αυτουργού ή ηθικού αυτουργού
ή συναυτουργού ή άµεσου συνεργού στην τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής
διαφθοράς.
Σε περίπτωση που εκδοθεί, κατά τα ως άνω, οριστική καταδικαστική απόφαση, µε ισχύ
δεδικασµένου, που να διαπιστώνει το αδίκηµα της ενεργητικής διαφθοράς, εάν µεν
συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία ή η διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας
σύµβασης κατασκευής έργου, ο υποψήφιος στη διαδικασία αυτή αποκλείεται, εάν δε
συνεχίζεται η εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Εάν η εκτέλεση της
σύµβασης κατασκευής έργου έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία, της οποίας ένα ή περισσότερα
µέλη έχουν καταδικαστεί, κατά τα ως άνω, για τη διάπραξη του αδικήµατος της ενεργητικής
διαφθοράς ως φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί, τα µέλη αυτά κηρύσσονται έκπτωτα και τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν την εκτέλεση της σύµβασης, είτε µεταξύ τους είτε
υποκαθιστώντας τα έκπτωτα µέλη, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί η αναθέτουσα αρχή. Ο
καταδικασθείς υποψήφιος ή ανάδοχος δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε διαγωνιστική
διαδικασία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργου
για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης. Σε
περίπτωση υποτροπής, το ανωτέρω χρονικό διάστηµα αποκλεισµού ορίζεται σε πέντε (5)
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έτη. Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για τον αποκλεισµό του υποψηφίου από τη
διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης
κατασκευής έργου, καθώς και οι αποφάσεις της αρχής που, κατά το άρθρο 33 του παρόντος,
είναι αρµόδια για τη διαδικασία ελέγχου, υπόκεινται σε προσφυγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως
ισχύει, καθώς και, ανεξάρτητα από την άσκηση ή µη αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας, σε αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου.
6. Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 31 έως 34 του Ν3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, λαµβάνονται υπόψη οι ορισµοί του άρθρου 2 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει µετά το άρθρο 2 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α΄).

7. Απαγόρευση σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κατασκευής έργων (Άρθρο 32 το
3669/2008)

νόµου

1. Απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων κατασκευής έργων µε επιχειρήσεις µέσων
ενηµέρωσης. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς µετόχους, τα
µέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον
διαπιστωθεί η συνδροµή του ασυµβίβαστου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 31 του
Ν3669/2008. Απαγορεύεται επίσης η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων κατασκευής έργων µε
επιχειρήσεις των οποίων οι εταίροι ή οι βασικοί µέτοχοι ή τα µέλη οργάνων διοίκησης ή τα
διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης ή εταίροι ή βασικοί µέτοχοι ή µέλη
οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης, εφόσον
διαπιστωθεί η συνδροµή του ασυµβιβάστου κατά τα οριζόµενα επίσης στο άρθρο 31 του
Ν3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 καταλαµβάνει και:
α) τα παρένθετα πρόσωπα των φυσικών ή νοµικών προσώπων που υπάγονται στην
παράγραφο 1,
β) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, από το οποίο εξαρτάται οικονοµικά, µέσω χρηµατοδότησης,
εξαιρουµένων των δανείων από αναγνωρισµένους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ή καθ’
οιονδήποτε άλλο τρόπο, επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης, ή ασκεί επιρροή στη λήψη των
αποφάσεων που λαµβάνονται, από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά
µε τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης αυτής.
3. Από την απαγόρευση του παρόντος εξαιρούνται οι δηµόσιες συµβάσεις, των οποίων το
αντικείµενο έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε το αντικείµενο των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης. Επίσης, εξαιρούνται οι δηµόσιες συµβάσεις που
συνάπτονται µε επιχειρήσεις των οποίων βασικός µέτοχος είναι πολιτικό κόµµα που
χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό ή εκπρόσωπος αυτού, εκτός εάν στις
επιχειρήσεις αυτές συµµετέχει άλλος βασικός µέτοχος που κατέχει τις ασυµβίβαστες
ιδιότητες του άρθρου 31 του Ν3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
4. α) Απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε εξωχώριες εταιρείες, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), που προστέθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν.
3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
καθορίζονται οι χώρες στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες µε βάση το σχετικό
κατάλογο χωρών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Οι
εξωχώριες εταιρείες απαγορεύεται, επίσης, να συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα
τοις εκατό (1%) επί του µετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή να είναι εταίροι
των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, εφόσον συντρέχουν οι
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προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει µετά το ν.
3414/2005. Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες,
οι οποίες συµµετέχουν σε άλλα νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχοι επιχειρήσεων που
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις ή µέτοχοι των µετόχων αυτών και ούτω καθεξής, και οι
οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού µετοχών, το οποίο συνυπολογιζόµενο και αναγόµενο σε
ποσοστό µετοχών στην επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις αντιστοιχεί σε
ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου,
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005,
όπως ισχύει µετά το ν. 3414/2005.
β) Απαγορεύεται εξωχώρια εταιρεία να συµµετέχει µε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό
(1%) επί του µετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχει εταιρικά µερίδια ή να είναι εταίρος του εταίρου
επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6
του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει µετά το ν. 3414/2005. Η απαγόρευση του
προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συµµετέχουν σε άλλα
νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχοι επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης ή µέτοχοι των µετόχων
αυτών και ούτω καθεξής και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού µετοχών, το οποίο
συνυπολογιζόµενο και αναγόµενο σε ποσοστό µετοχών στην επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης
αντιστοιχεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού µετοχικού
κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει µετά το ν. 3414/2005.
γ) Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων µε τα στοιχεία α΄ και β΄ της
παραγράφου αυτής, η επιχείρηση που πρόκειται να συµµετάσχει ή συµµετέχει σε
διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης ή η
επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης υποχρεούνται να καλέσει την εξωχώρια εταιρεία να εκποιήσει
το σύνολο των εταιρικών µεριδίων που κατέχει ή το συνολικό ή υπερβαίνοντα κατά
περίπτωση αριθµό µετοχών, βάσει των οποίων χαρακτηρίστηκε εταίρος ή εταίρος των
εταίρων ή βασικός µέτοχος της αντίστοιχης επιχείρησης, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από τη γνώση της παράβασης εκ µέρους της επιχείρησης. Μετά την πάροδο της προθεσµίας
αυτής, οι µετοχές της εξωχώριας εταιρείας θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και η επιχείρηση
ή, εάν πρόκειται για µετοχές εισηγµένες σε ηµεδαπό χρηµατιστήριο, το Κεντρικό Αποθετήριο
Αξιών, οφείλει να διαγράψει την εξωχώρια εταιρεία από τα βιβλία µετόχων ή τις βάσεις
δεδοµένων του Συστήµατος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται
αναλόγως η διάταξη του στοιχείου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/1920,
του προϊόντος της εκποίησης αποδιδόµενου στον κύριο των ακυρουµένων µετοχών.
8. ∆ιαδικασία ελέγχου ( άρθρο 33 το νόµου 3669/2008)
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει κατά τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου, εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις κατασκευής έργων
ασυµβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 31 και 32 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. Ο
έλεγχός της είναι διαρκής και καταλαµβάνει το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της
δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργου έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ο έλεγχος
και οι συνέπειες της συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του ν.
3310/2005 όπως ισχύει µετά το ν. 3414/2005 αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις
προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις
αναθέτουσες αρχές.
2. Πριν από την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργου µε οικονοµικό
αντικείµενο ή αντάλλαγµα µεγαλύτερο του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, απαιτείται η
υποβολή από την επιχείρηση στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., αίτησης για την
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έκδοση πιστοποιητικού µη συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων, κατά την
έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία της
αναθέτουσας αρχής και του αντικειµένου της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της διαδικασίας
ανάθεσης. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα που απαιτούνται για τον έλεγχο των
ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων των προηγούµενων άρθρων. Σε
περίπτωση έκδοσης, πριν από την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης, οριστικής
καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, µε την οποία διαπιστώνεται κατά τα
ως άνω η τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς, η αναθέτουσα αρχή οφείλει,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να υποβάλει την απόφασή της περί αποκλεισµού του
υποψηφίου στο Ε.Σ.Ρ. προκειµένου να ελεγχθεί, το αργότερο πριν από την υπογραφή της
δηµόσιας σύµβασης, ο αποκλεισµός του.
3. Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει υποβάλλουν τα προβλεπόµενα από την υπ’ αριθµ. 20977/23.8.2007
(ΦΕΚ 1673 Β΄) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας έγγραφα. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι
αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ύστερα από γνώµη
του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται, συµπληρώνονται ή τροποποιούνται τα απαιτούµενα ως άνω
έγγραφα, τα οποία πρέπει να αναφέρουν τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρµογή του ν.
3310/2005, όπως ισχύει.
4. Μετά τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργου, η επιχείρηση υποχρεούται να
γνωστοποιεί στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. οποιαδήποτε αλλαγή των φυσικών ή
νοµικών προσώπων που εµπίπτουν στις ασυµβίβαστες ιδιότητες ή τις απαγορεύσεις, κατά
την έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δηµόσιας
σύµβασης και έως την ολοκλήρωση της εκτέλεσής της. Σε περίπτωση έκδοσης, µετά από την
υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης, οριστικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ
δεδικασµένου, µε την οποία διαπιστώνεται κατά τα ως άνω η τέλεση του αδικήµατος της
ενεργητικής διαφθοράς, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να
προσκοµίσει την απόφασή της περί εκπτώσεως του αναδόχου στο Ε.Σ.Ρ., προκειµένου να
ελεγχθεί η έκπτωσή του.
9. Συνέπειες ελέγχου ( άρθρο 34 του νόµου 3669/2008)
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι ασυµβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις
κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν µέλος του εκδίδει, µετά από απόφαση του Ε.Σ.Ρ., το σχετικό πιστοποιητικό εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου σε αυτό. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα στοιχεία της συγκεκριµένης
διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιητικό,
καθώς και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής στην οποία απευθύνεται. Το πιστοποιητικό
εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που
τηρείται στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., το άλλο αποστέλλεται προς την
αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί τη συγκεκριµένη διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία
ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιητικό και τα άλλα δύο χορηγούνται στον
ενδιαφερόµενο, προκειµένου να επισυναφθούν στο σώµα της δηµόσιας σύµβασης, στο
κείµενο της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός πρωτοκόλλου που φέρει το
πιστοποιητικό. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητά από το Ε.Σ.Ρ. την έκδοση του
πιστοποιητικού σε µεγαλύτερο αριθµό πρωτοτύπων ανάλογα µε τον αριθµό των
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συµβαλλοµένων. Η ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών µπορεί να
παραταθεί για αποκλειστική προθεσµία έως δεκαπέντε (15) το πολύ ηµέρες, ύστερα από
αιτιολογηµένη απόφαση της Ολοµέλειας του Ε.Σ.Ρ., η οποία κοινοποιείται και στην
αναθέτουσα αρχή.
Εάν το Ε.Σ.Ρ. διαπιστώσει ότι συντρέχει ασυµβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια
και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
µέχρι σήµερα, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν µέλος του εκδίδει, µετά
από τη σχετική απόφαση της Ολοµέλειας του Ε.Σ.Ρ., και εντός της προαναφερόµενης
αποκλειστικής προθεσµίας, σχετική απορριπτική πράξη, που είναι πλήρως και ειδικώς
αιτιολογηµένη. Η απορριπτική πράξη κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην αναθέτουσα
αρχή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή ανακηρύσσει ανάδοχο τον αµέσως επόµενο
κατά σειρά υποψήφιο, ο οποίος και υποχρεούται στην τήρηση της σχετικής διαδικασίας για την
έκδοση του πιστοποιητικού από το Ε.Σ.Ρ., µε την επιφύλαξη εφαρµογής της διάταξης της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει.
Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία, η αναθέτουσα αρχή, µε την
επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγράφους 5, 6 και 7, προβαίνει στην κατάρτιση της
δηµόσιας σύµβασης ωσάν να είχε εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν µετά τη σύναψη της δηµόσιας σύµβασης εκτέλεσης έργου και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσής της διαπιστωθεί από την Ολοµέλεια του Ε.Σ.Ρ., µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση
του Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., η συνδροµή σχετικά µε τον ανάδοχο µιας από
τις προαναφερθείσες ασυµβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσεις, κατά την έννοια και υπό τις
προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι
σήµερα, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στο άρθρο 7 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει µετά το
ν. 3414/2005, κυρώσεις.
Η κρίση που διατυπώνει το Ε.Σ.Ρ για τη συνδροµή ή µη των ασυµβίβαστων ιδιοτήτων ή
απαγορεύσεων, που προβλέπονται κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 31
και 32 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, µε την έκδοση ρητής
διοικητικής πράξης, δεσµεύει τα όργανα που ελέγχουν τη νοµιµότητα της κατάρτισης των
δηµοσίων συµβάσεων σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, µε εξαίρεση τον έλεγχο που διενεργείται
από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ.
774/1980, όπως κάθε φορά ισχύει.
Οι πράξεις του Ε.Σ.Ρ. που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου αυτού
αποτελούν
εκτελεστές
διοικητικές
πράξεις.
Όποιος
έχει
έννοµο
συµφέρον,
συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου, ασκεί ενώπιον του Ε.Σ.Ρ. προσφυγή, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 ( ΦΕΚ 178 Α΄),
όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και ανεξάρτητα από την προηγούµενη άσκηση αίτησης
ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ασφαλιστικών µέτρων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου του παραπάνω νόµου.
Η σύναψη δηµόσιας σύµβασης χωρίς προηγουµένως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία
του άρθρου αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της οριζόµενης προθεσµίας,
απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι άκυρη, και
επισύρει για τα αρµόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, τα οποία προβαίνουν εν γνώσει τους
στην ανωτέρω σύναψη, την ποινή της φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κατακυρώσει το διαγωνισµό ή αναθέσει την εκτέλεση
της δηµόσιας σύµβασης στον αµέσως επόµενο κατά σειρά υποψήφιο για τους λόγους που
αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2, ο αποκλεισθείς ή ο εκπεσών ανάδοχος, πέραν
των κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, οφείλει έναντι της αναθέτουσας αρχής να
καταβάλει τη διαφορά του ανταλλάγµατος που τυχόν προκύπτει από την κατακύρωση της
σύµβασης ή την ανάθεση της εκτέλεσής της στον αµέσως επόµενο κατά σειρά υποψήφιο. Εάν
η αναθέτουσα αρχή είναι το ∆ηµόσιο, η είσπραξη της κατά τα ως άνω διαφοράς του
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ανταλλάγµατος βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆ΟΥ, κατόπιν σχετικής πράξης της αναθέτουσας
αρχής, µε την οποία εκκαθαρίζεται η απαίτηση. Η πράξη της αρµόδιας ∆ΟΥ αποτελεί νόµιµο
τίτλο για την είσπραξή του ως δηµοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. Εάν αναθέτουσα
αρχή είναι νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η σχετική απαίτηση επιδιώκεται
δικαστικώς, εφόσον γι’ αυτά τα νοµικά πρόσωπα δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του ΚΕ∆Ε.
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10. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης ( άρθρο 157 του νόµου 4281/2014 & το άρθρο 35 του Κ∆Ε στον
βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό)
1. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του
έργου. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού της σύµβασης
και το ύψος της ανέρχεται γενικά σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισµού µεταξύ
περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων, ορίζεται οµοίως µε τη σύµβαση εγγύηση µέχρι του
ποσοστού του προηγούµενου εδαφίου.

2.

Για τις τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις που υπογράφονται στα πλαίσια της αρχικής
σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή,
συµπληρωµατική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της
συµπληρωµατικής σύµβασης και ισούται µε το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, στο οποίο προστίθεται το ήµισυ του ποσοστού που ενδεχοµένως προκύπτει
κατά την παράγραφο 2.

3.

Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους, οι εγγυήσεις για τη
συµµετοχή στους διαγωνισµούς, καθώς και οι εγγυήσεις για την τυχόν λαµβανόµενη
προκαταβολή, παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών
Εργοληπτών ∆ηµόσιων Έργων (Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), ή πιστωτικών ιδρυµάτων που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Μπορεί επίσης να παρέχονται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η
τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις. Οι ως άνω
εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να
απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό, ή στο φορέα κατασκευής ή στον κύριο του
έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον
τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως αυτά
προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το
δικαίωµα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5)
ηµερών από την ηµέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως.

4. Οι εγγυήσεις των προηγούµενων παραγράφων καταπίπτουν πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου
και καλύπτουν στο σύνολό τους και χωρίς καµία διάκριση την πλήρη και πιστή εφαρµογή όλων
ανεξαιρέτως των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο και κάθε απαίτηση του κυρίου απέναντι
στον ανάδοχο που προκύπτει από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου. Η κατάπτωση γίνεται
µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ενστάσεως κατά
της αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγύησης.
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς
τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των
εργασιών και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά
στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις µπορεί να
αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική
επιστολή. Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία
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επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι
επιµετρήσεις.
6. Αν αποφασισθεί από τον κύριο ή το φορέα κατασκευής του έργου µείωση των εργασιών της
σύµβασης, που συνεπάγεται και µείωση του προς καταβολή συµβατικού ποσού, η εγγύηση
καλής εκτέλεσης του έργου µειώνεται αναλόγως µε τη µείωση του συµβατικού ποσού. Η µείωση
των εγγυήσεων αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, κατόπιν αιτήσεως του
αναδόχου. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης εργασιών που ανέρχονται σε
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αρχικής ή συµπληρωµατικής σύµβασης, επιστρέφεται, µε
αίτηση του αναδόχου και σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, ποσοστό τριάντα τοις
εκατό (30%) της τυχόν πρόσθετης εγγύησης. Εν συνεχεία κάθε φορά που αυξάνονται οι
εκτελεσθείσες και πιστοποιηθείσες εργασίες κατά δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες, επιστρέφεται
ανάλογο ποσοστό της τυχόν πρόσθετης εγγύησης, ενώ µε την έκδοση της βεβαίωσης
περάτωσης του έργου επιστρέφεται το σύνολό της.
Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αρχικής
εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών
συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο
της εγγύησης της παραγράφου 1 επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση
του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού του έργου.

11. ∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη – Υπερηµερία κυρίου του έργου ( άρθρο 36 του νόµου
3669/2008 και το άρθρο 186 του νόµου 4070/2012)
1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρµόδια υπηρεσία
του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία)(άρθρο 18 παρ. 11
του Ν.4071/12), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα µε
την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν,
παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια και ενεργεί ότι
απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τµήµατά του ή
είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα µε τα
στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του
προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άµεσους βοηθούς του προϊστάµενου της
διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται µε το έργο, όπως
αυτά ορίζονται στις επί µέρους διατάξεις του Ν.3669/2008 Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µέχρι σήµερα. ∆εν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάµενο της
διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την παραλαβή των αφανών εργασιών και την σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων ορίζονται τριµελείς επιτροπές τεχνικών υπαλλήλων της ∆.Υ..
3. Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της
ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύµβασης από τον
ανάδοχο. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν
ανάλογες ευθύνες.
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4. Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε ανάθεση σε ανάδοχο η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή
εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύµβασης και στην κατασκευή του έργου σύµφωνα
µε τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του. Στην περίπτωση
κατασκευής έργου µε αυτεπιστασία, η επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει τα µέσα που έχει στη
διάθεσή της κατά τον οικονοµοτεχνικά προσφορότερο τρόπο, για να επιτύχει την κατασκευή του
έργου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται
στον προορισµό του.
5. Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των όρων
της σύµβασης από τον ανάδοχο, δεν µειώνει σε καµιά περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση.
6. Η επίβλεψη µπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των έργων και σε όλους τους χώρους που
κατασκευάζονται τµήµατα του έργου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται
κατηγορίες µεγάλων ή ειδικών έργων, στην οµάδα επίβλεψης των οποίων µετέχει απαραίτητα
και ο µελετητής του έργου. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια, ιδίως ο
τρόπος καθορισµού της τυχόν αµοιβής του και η διαδικασία ανάθεσης των σχετικών
υπηρεσιών.
8. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην
προϊσταµένη αρχή κάθε δίµηνο συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σηµαντικά
προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή του.
9. Σε περιπτώσεις µεγάλων ή ειδικών ή σηµαντικών έργων η επίβλεψη µπορεί να γίνει µε κλιµάκιο
της διευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγορίας ΠΕ και τον απαιτούµενο
αριθµό βοηθών και άλλου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Το κλιµάκιο επίβλεψης µπορεί
να εγκατασταθεί στην έδρα της διευθύνουσας υπηρεσίας ή µε απόφαση Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων στον τόπο των έργων.
10. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγµατικών περιστατικών, η αρµόδια υπηρεσία µπορεί
να προβαίνει σε αυτοψία που ενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από
τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται
να παραστεί και ο ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση.
11. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήµερος ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση µόνο για τις θετικές του
ζηµιές που προκαλούνται µετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Σε
περίπτωση υπερηµερίας από καθυστέρηση πληρωµής οι θετικές ζηµιές οφείλονται κατά το
µέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερηµερίας.

12. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ( άρθρο 37 του νόµου 3669/2008)
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις
σύµφωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου.
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2.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των
διαφόρων µερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της
µελέτης.

3. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για συµπλήρωση ή τροποποίηση των
στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων
συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται
να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα 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 εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία.
4. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις δίνεται προφορικά
στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων,
οφείλει να ενηµερώσει αµέσως εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής
διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο
ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει σύµφωνα µε την εντολή της
επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο
το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία
και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις
απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και
ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες
για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής,
φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης
µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι
δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σηµείων, καταµετρήσεων,
δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και
διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του
έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και
έντεχνη εκτέλεση του έργου.
6. 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 άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν
τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν
µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό
αντάλλαγµαΤα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν
παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
7. 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
κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα.
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8. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για
τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύµβαση µπορεί να ορίζει κατ’
εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης, που
πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασής του. Ο αριθµός αυτός
προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου µε βάση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής
του. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ
266 Β΄), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Β΄), στο
χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου. Η
διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση του προσωπικού που
κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.
9. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιµοποιεί στο
έργο, η διευθύνουσα υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των ενδιαφεροµένων, καλεί τον
ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν
εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωµής
των οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για
λογαριασµό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρµογή της παραγράφου αυτής
µπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές µέχρι τριών (3) το πολύ µηνών πριν από την όχληση των
ενδιαφεροµένων.
10. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή
άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη
σύµβαση. Οι πηγές αυτές πριν από τη χρησιµοποίησή τους πρέπει να εγκριθούν από τη
διευθύνουσα υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων
για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εµπορεύεται τα εξορυσσόµενα για την
εκτέλεση του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Με την ίδια απόφαση µπορεί να επιβληθεί
πρόστιµο µέχρι εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) ευρώ, το οποίο εισπράττεται υπέρ του
Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.), σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων
εσόδων.
11. Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών
έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή
διαφύλαξής τους, αν η σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα
µέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την
εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται µετά από διαταγή της
υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ του επιβλέποντος και του
αναδόχου.
12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη διευθύνουσα υπηρεσία αν τυχόν
κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις
για τις αρχαιότητες εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. Για την καθυστέρηση των έργων ή
τυχόν διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Ν.3669/2008,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων
έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις
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εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις
από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά
ή να συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.
14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα
εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους
που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου
επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους
υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για
επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής.

13. ∆ιεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου ( άρθρο 38 του νόµου 3669/2008)
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται
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. Προκειµένου για έργα προϋπολογισµού πάνω από τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00) ευρώ, η
αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας,
από τους οποίους ένας (1) πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.) και ένας (1) πτυχιούχος τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.). Η ελάχιστη τεχνική
στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο µπορεί πάντα να αλλάζει µε απόφαση του κυρίου ή του
φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. Για το προσωπικό που αποτελεί
την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. Η
παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για την εργοληπτική
επιχείρηση, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας
υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί
να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα µε τον
προϋπολογισµό και τη φύση του εκτελούµενου έργου.
14. Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας ( άρθρο 39 του νόµου 3669/2008)
1.

Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της
κοινοπραξίας.

2. Τα µέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι του κυρίου του έργου εις ολόκληρο για
κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύµβαση ή από το νόµο.
3. Όλα τα µέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης να
καταθέσουν συµβολαιογραφική πράξη διορισµού κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας έναντι
του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο
αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του εκπροσώπου, καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή
ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο
από τα µέλη της κοινοπραξίας ή από τους νόµιµους εκπροσώπους των εταιριών που
κοινοπρακτούν. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του µπορούν να διορίζουν άλλους
πληρεξούσιους για τη διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων κατά την εκπροσώπηση της
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κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξουσία µε την πράξη διορισµού τους. Με την
επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου ο διορισµός του εκπροσώπου και του
αναπληρωτού και η αποδοχή του από αυτούς διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και
µέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας µε τον κύριο του έργου. Μαζί µε
την πράξη διορισµού κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύµβασης και δηλώσεις αποδοχής
του διορισµού τους από τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισµός του
εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση
ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης, στα
οποία περιλαµβάνεται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλλάγµατος και ο διορισµός
αντικλήτου.
4. Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δύο γίνεται µόνο από κοινού
από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας µε συµβολαιογραφική πράξη. Μόνο µετά την κοινοποίηση
της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισµού τους από τους διοριζόµενους
παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν διορισθεί πριν.
15. Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων ( άρθρο 40 του νόµου 3669/2008)
1. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου
αποτελεί πειθαρχική παράβαση.
2.

Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις: α) Για τους επιβλέποντες το έργο: η υπαίτια
καθυστέρηση στην ενηµέρωση του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας για την εκ
µέρους του αναδόχου παραβίαση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής ή την κατασκευή
ελαττωµατικών εργασιών ή την ενσωµάτωση ελαττωµατικών υλικών ή την παράλειψη τήρησης
των νόµιµων µέτρων ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
β) Για τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας: η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης
της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων,
η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των επιµετρήσεων και των λογαριασµών του έργου και η
χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή
εγκεκριµένη συµπληρωµατική σύµβαση, ούτε άλλως πως είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους
κατά τις κείµενες διατάξεις.
γ) Για τον προϊστάµενο και τα όργανα της προϊσταµένης αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης
των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής
παραλαβής, η χορήγηση παράτασης προθεσµίας χωρίς να υφίστανται οι νόµιµες
προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά
απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της δίµηνης προθεσµίας της παραγράφου 8 του
άρθρου 62 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.

3. Για τις παραβάσεις των προηγούµενων παραγράφων ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων Έργων ή το αρµόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν δηµόσια έργα είτε
επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα µε τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική ποινή του
προστίµου µέχρι ποσού αντίστοιχου του µισθού των έξι (6) µηνών είτε τους παραπέµπει στο
οικείο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των κατά τις κείµενες διατάξεις προβλεπόµενων
πειθαρχικών ποινών.
16. Κοινοποίηση στον ανάδοχο . εκπροσώπηση ( άρθρο 44 του νόµου 3669/2008)
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1. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του γίνονται µε
όργανο της υπηρεσίας ή µε οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο όργανο ή µε δικαστικό επιµελητή. Για
την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι
οικείες διατάξεις του κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα
υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.
2. 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.
17. Σύµπραξη στην κατασκευή του µελετητή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη ( άρθρο 45 του
νόµου 3669/2008)
1.

Όταν η µελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό µελετητικό γραφείο, η διευθύνουσα
υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον µελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου που έχει
µελετήσει και για κάθε τροποποίηση της µελέτης εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.
Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται για έργα προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο όριο
προϋπολογισµού έργων, που µπορούν να αναλαµβάνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις της Α2
τάξης του Μ.Ε.ΕΠ..
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µπορεί το ποσό
αυτό να αναπροσαρµόζεται και να αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη τάξη. Για έργα µικρότερου
προϋπολογισµού, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, µπορούν να εφαρµόζονται οι ανωτέρω
διατάξεις, εφόσον προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη και µε όρους και προϋποθέσεις που
καθορίζονται µε όµοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων.

2. Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για
τη διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που
υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της
διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταµένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα
από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών. Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε
σφάλµατα και ελλείψεις της µελέτης και ο µελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τροποποιεί τη
µελέτη κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 3316/ 2005, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί
οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαµβάνει ο ανάδοχος
του έργου σε συνεργασία µε µελετητή που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέµα
στο Τεχνικό Συµβούλιο πρέπει η τροποποιητική µελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο µε την
προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού µελετητή που διατυπώνει εγγράφως σε
εύλογη προθεσµία τη γνώµη του. Κατά τη συζήτηση στο συµβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο
αρχικός µελετητής, ο ανάδοχος του έργου ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας
που ενέκρινε την αρχική µελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόµνηµα. Η προϊσταµένη αρχή
εκδίδει την απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της µελέτης, µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της γνωµοδότησης του συµβουλίου και η
κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των µητρώων, αποτελεί προϋπόθεση για
την πληρωµή των εργασιών της τροποποιητικής µελέτης. Αν η ανάγκη τροποποίησης της
µελέτης αποδίδεται σε σφάλµατα ή ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του
κυρίου του έργου κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της
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παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 3316/2005. Ο µελετητής της αρχικής µελέτης µπορεί να
ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης περί τροποποίησης της µελέτης, αν αυτή
αποδίδεται σε σφάλµατα ή παραλείψεις της µελέτης. Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει
τις εις βάρος του µελετητή οικονοµικές συνέπειες και την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας,
όχι όµως την εφαρµογή της τροποποιηµένης µελέτης. Η απόφαση κοινοποιείται στα αρµόδια για
την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του µελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων
όργανα, αν η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της µελέτης.
3.

Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.
3316/2005 για την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου 31.

4. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο σχεδιασµό, την καλύτερη διοίκηση
και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο µελετητής, ο ανάδοχος
κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύµβουλος να ασφαλίζουν τη µελέτη, την κατασκευή του
έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων Έργων και Ανάπτυξης, ορίζονται η έναρξη εφαρµογής της παραγράφου αυτής, οι
µελέτες, τα έργα και οι υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου που εξαιρούνται από την υποχρέωση
ασφάλισης και ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα εφαρµογής της διάταξης αυτής και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων και Ανάπτυξης καθορίζονται, ειδικά, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών
καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές από τις ασφαλιστικές καλύψεις.
18. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής ( άρθρο 46 του νόµου 3669/2008)
1.

Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για την περάτωσή του στο σύνολο και
κατά τµήµατα. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο
ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη
διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.

2.

Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των
έργων, ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των
συµβατικών προθεσµιών. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του
έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή
δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις,
το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος
εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η
έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα
των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω
προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και
παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα
αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
µέχρι σήµερα.

3.

Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το
χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις
εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή
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τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά
εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Σε
σηµαντικά έργα µπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της
δικτυωτής ανάλυσης.
4.

O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε έναν (1) µήνα 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.

5.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις έργων που στις
δηµοπρασίες τους καλούνται να συµµετάσχουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά µητρώα. Στις περιπτώσεις αυτές η διευθύνουσα
υπηρεσία κοινοποιεί έγκαιρα στον ανάδοχο πίνακες των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν.
Ο πρώτος πίνακας κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύµβασης.

19. Ηµερολόγιο του έργου ( άρθρο 47 του νόµου 3669/2008)
1.

Για κάθε εργολαβία, µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα
διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται, µε
συνοπτικό τρόπο, σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθµητικά
στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα
µηχανήµατα, τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, τις εργαστηριακές εξετάσεις,
τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε
άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

2. Το ηµερολόγιο υπογράφεται από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του
αναδόχου. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη διευθύνουσα υπηρεσία. Οι εγγραφές
στο ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη
απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου
του έργου.
3.

Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο
συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο
ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις
µικρών έργων µπορεί η διευθύνουσα υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του ηµερολογίου κατά
άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα ή και τη
µη τήρηση ηµερολογίου.

20. Προθεσµίες ( άρθρο 48 του νόµου 3669/2008)
1.

Κάθε σύµβαση, εκτός από την προθεσµία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική
προθεσµία), περιλαµβάνει και προθεσµίες για την ολοκλήρωση συγκεκριµένων τµηµάτων αυτού
(τµηµατικές προθεσµίες). Σε περιπτώσεις µικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν
επιδέχονται προσδιορισµό τµηµάτων ή χαρακτηριστικών επί µέρους δραστηριοτήτων, µπορεί η
σύµβαση να µην προβλέπει τµηµατικές προθεσµίες.

2. Όλες οι προθεσµίες (συνολική και τµηµατικές) αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός
αν στα συµβατικά τεύχη ορίζεται διαφορετικά.
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3.

Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί µέρους εργασίες του
έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόµενες από τη σύµβαση δοκιµές. Το ίδιο
ισχύει αναλογικά και για τις τµηµατικές προθεσµίες.

4. Τµηµατικές προθεσµίες ορίζονται από τη σύµβαση:
α) Για παράδοση τµηµάτων του έργου που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σηµασία
για τον κύριο του έργου, όπως είναι η κατασκευή τµηµάτων του έργου που µπορεί να
χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς, η συµπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή
συνδυάζονται µε τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η
συγκεκριµένη σύµβαση, η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές
συνθήκες (αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες).
β) Ως σταθµοί ενδιάµεσου ελέγχου της προόδου του έργου (ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες).
5.

Όλες οι καθοριζόµενες τµηµατικές προθεσµίες θεωρούνται ως ενδεικτικές, εκτός αν ρητώς
ορίζονται από τη σύµβαση ως αποκλειστικές.

6. Υποχρεωτικά καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη και για την περίοδο έναρξης των εργασιών
εκτέλεσης ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανά έναν (1) ή το πολύ δύο (2) µήνες ανάλογα µε
το µέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως άνω υποχρεωτικές ενδεικτικές
προθεσµίες τίθενται για το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας του ενός
τετάρτου (1/4) της αρχικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν
µπορεί να είναι µικρότερο από έξι (6) µήνες.
7.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της
συνολικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι
µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία). Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε
βάση την αρχική συµβατική προθεσµία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από
σχετικό αίτηµα του αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία και δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητά του.

8.

Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών εγκρίνεται:
α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του
αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει
από αύξηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου.
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος των υπολειπόµενων εργασιών, όταν η
παράταση κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του
συνόλου ή µέρους των υπολειπόµενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το
σύνολο των υπολειπόµενων εργασιών του έργου ή µιας τµηµατικής προθεσµίας του,
επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

9. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών, εκτιµάται και
προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση του χρόνου συµβαλλόµενο µέρος, για το
σύνολο ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής
δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.
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10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την προϊσταµένη αρχή, ύστερα από αίτηση
του αναδόχου. Παράταση µπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν
υπερβαίνει την οριακή προθεσµία. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα
υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη της προς την προϊσταµένη αρχή. Όταν πρόκειται
για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, σε
αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισµού των εργασιών, σε εκείνες που
µπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες.
Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, µέσα στην οποία µπορούσε και
έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο
ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισµού, µόνο αν τον
υπογράψει µε επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συµπράξει στην κατάρτιση
ή να υπογράψει τον πίνακα, εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 57
του Ν.3669/2008.
Προθεσµία περαιώσεως των εργασιών ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ηµερολογιακoύς µήνες
(2 µήνες εκτέλεσης εργασιών και 12 µήνες συντήρησης) αρχοµένης από την ηµέρα που
υπογράφεται η σύµβαση (άρθρα 36 του Π.∆. 609/85 και 7 του Π.∆. 171/87). Για κάθε µέρα
υπερβάσεως της προθεσµίας ορίζεται ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Ν.
3263/2004. )

21. Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών έργου ( άρθρο 49 του νόµου 3669/2008 &
άρθρο 79 του νόµου 4313/2014)
1. Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου,
αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές
προθεσµίες κατασκευής του έργου. 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 συνολικής και των αποκλειστικών
τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών
τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική
προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της.
2.

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής
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 του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν
συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α ), προς τη συνολική προθεσµία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την
υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις
εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται
τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ηµέρα
υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της
ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε
ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
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3.

Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου και
εφόσον προβλέπεται σχετικά στα συµβατικά τεύχη, µπορεί µε τη σύµβαση να περιοριστούν οι
ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών µέχρι το µισό, µε ανάλογη αύξηση του
ποσοστού της ηµερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουµένου του ανωτάτου ορίου της ποινικής
ρήτρας.

4.

Στην περίπτωση αιτήµατος αναδόχου για παράταση ενδεικτικής προθεσµίας δηµοσίου έργου
αναστέλλεται η επιβολή ποινικών ρητρών για υπέρβαση αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 79 του νόµου 4313/2014.

22. Επιµετρήσεις ( άρθρο 52 του νόµου 3669/2008 και το άρθρο 186 του νόµου 4070/2012)
1.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. 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. Για την παραλαβή του φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη
Αρχή συγκροτεί Επιτροπή στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων.

2.

Στο τέλος κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις
εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή το αργότερο είκοσι ηµέρες µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς του µήνα. 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 και διαγράµµατα, µε
βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της επόµενης
παραγράφου. Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά σχέδια,
υποβάλλονται από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν από
αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Η διευθύνουσα υπηρεσία µετά
την παραβολή προς τα επιµετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των
υπολογισµών, εγκρίνει τις επιµετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο, µέσα σε τρείς µήνες
από την υποβολή τους.. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας
κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µέχρι σήµερα, και ο ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις µπορεί να ασκήσει το
προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης.
Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις που καθιστούν αδύνατον τον
έλεγχο ή την διόρθωσή τους, η ∆.Υ. τις επιστρέφει, µέσα σε τρίµηνη προθεσµία και καλεί τον
ανάδοχο για την συµπλήρωσή τους, αναφέροντας συγκεκριµένα και αριθµηµένα στο έγγραφό
της τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα. Ο ανάδοχος, µέσα σε ένα µήνα,
υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιµετρήσεις συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του
ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την επανυποβολή, η ∆.Υ. δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ
νέου στον ανάδοχο προς συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα να τις ελέγξει, να
τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Αν οι επιµετρήσεις δεν
επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα στην πιο πάνω τρίµηνη
προθεσµία, ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν
και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα στην µηνιαία προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια
εγκεκριµένες, µόνο όµως υπό την έννοια ότι µπορούν να συµπεριλήφθην από τον ανάδοχο σε

3.
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επόµενο λογαριασµό. Οι επιµετρήσεις, εγκεκριµένες ρητώς από την ∆.Υ. ή αυτοδίκαια
εγκεκριµένες, ελέγχονται εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί
σφάλµα τους που είχε ως συνέπεια να πληρωθεί αχρεωστήτως εργολαβικό αντάλλαγµα, αυτό
είναι επιστρεπτέο µε σύνταξη αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 53.
Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται σε έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε
επόµενο λογαριασµό.
4.

Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική
µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν θα είναι
τελικά εµφανείς, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος
υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση
και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως
αντίστοιχα. Η παραλαβή αφανών εργασιών γίνεται από τη επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 36
και τον επιβλέποντα, που καλούνται από τον ανάδοχο. Το ΠΠΑΕ ή το πρωτόκολλο ζυγίσεως
υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της Επιτροπής και η ύπαρξη
τέτοιου υπογεγραµµένου πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των
εργασιών.

5.

Ειδικώς ο χαρακτηρισµός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή
περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο
ορισµός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει
και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε
κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισµό εδαφών. Σε
περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί
απόφαση, λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω
χαρακτηρισµός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης
αρχής.

6.

∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί µέρους επιµετρήσεις που
λείπουν και την «τελική επιµέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις
ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν
αυτές έχουν ελεγχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν,
έστω και αν εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η
καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες
αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το δικαίωµα σε αυτόν να
υποβάλει νέες. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο µε την ένδειξη «όπως
συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον
έλεγχο της τελικής επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της και να
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγµένη και τυχόν διορθωµένη επιµέτρηση. Το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρµογή για την τελική επιµέτρηση.

7.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση
επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα
ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο
µέχρι τότε για την όλη σύµβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της διευθύνουσας
υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της
ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιµέτρηση
συντάσσεται από την υπηρεσία που µπορεί να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και
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συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιµέτρηση που
συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.
8.

Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµά του, που
σχετίζεται µε την εκτέλεση της σύµβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωµα από
κάποια άλλη αιτία και κάθε άλλη αξίωση που δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή ή στην
αποσβεστική προθεσµία του άρθρου 75Α που προστέθηκε µε το άρθρο 137 ν.4070/2012. Μετά
την υποβολή της τελικής επιµέτρησης, µόνο για οψιγενείς αιτίες µπορεί ο ανάδοχος να εγείρει
σχετικές απαιτήσεις.

9.

Στις περιπτώσεις συµβάσεων που προβλέπουν πληρωµή µε κατ’ αποκοπή τίµηµα, τελική
επιµέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επί µέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά,
όπως προβλέπονται στη σύµβαση. Για την πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών
εφαρµόζονται επί µέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τµήµατα του έργου, όπως ορίζεται
στη σύµβαση

10. H επιµέτρηση και η πληρωµή των εργασιών γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατ' αρχή στο
Τιµολόγιο και στα τεύχη των εγκεκριµένων αναλυτικών τιµολογίων του ΥΠ. ∆ηµ. Εργων και
σύµφωνα µε τις ποσότητες των εργασιών που έχουν πραγµατικά εκτελεσθεί χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη τυχόν συνήθειες.
11. Αν οι εργασίες που εκτελέστηκαν έχουν µικρότερες διαστάσεις των συµβατικών και αυτές γίνουν
τελικά δεκτές από την Υπηρεσία τότε τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών θα συνταχθούν µε
βάση τις µικρότερες πραγµατικά διαστάσεις.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί και να συνοδεύει τον επιβλέποντα κατά την επιµέτρηση
των εργασιών πριν αυτές καταστούν αφανείς. Τα πάχη σκυροδέµατος (τσιµεντοστρώσεις οδών
κ.λ.π.) και ασφαλτοτάπητα µπορούν να προκύπτουν και από τα αποτελέσµατα των καρότων.
13. Η σύνταξη και υπογραφή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών δεν περιορίζει τις αρµοδιότητες
της Υπηρεσίας και της Επιτροπής παραλαβής του έργου για έλεγχο των ποσοτήτων µε επιτόπιο
έλεγχο.
14. Για τις µεταφορές προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων σε κατάλληλους όρους συντάσσεται
επίσης πρωτόκολλο µεταφοράς. Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος αναλαµβάνει χωρίς πρόσθετη
αµοιβή τα έξοδα ορθής διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.

23. Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις ( άρθρο 53 του νόµου 3669/2008 και το άρθρο 134 του νόµου
4070/2012)
1.

Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις
πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος
εργασιών. Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόµενες στο
χρονοδιάγραµµα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή των επιπλέον
εργασιών, ώστε να συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται όταν στη σύµβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή
(πριµ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.
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2.

Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών όσο και της οριστικής πληρωµής του
εργολαβικού ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από
την εργολαβική σύµβαση, γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις.

3.

Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύµβαση για τις
τµηµατικές πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των οφειλόµενων σε αυτόν ποσών
από εργασίες που εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις καταµετρήσεις των
εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν καταµετρηθεί. Για τµήµατα του έργου
που, κατά την κρίση του επιβλέποντα µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων
κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνονται
στο λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί
επιµετρητικά στοιχεία. Η τελευταία αυτή εξαίρεση γίνεται µόνο για τον πρώτο µήνα, µετά την
εκτέλεση της εργασίας. Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάση προσωρινών
επιµετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του
λογαριασµού.

4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ηµιτελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο
λογαριασµό µε έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, τυχόν διακοπή του
έργου, δε θα κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό
µέρος του λογαριασµού και περιλαµβάνονται µε προσωρινή τιµή µειωµένη, ώστε να είναι
δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο της προβλεπόµενης τιµής.
5.

Στο λογαριασµό µπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της
υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των
υλικών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των
προσεχών εργασιών του εγκεκριµένου προγράµµατος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη
σύµβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαµβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών
που συνοδεύει το λογαριασµό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των
υλικών. Για τα περιλαµβανόµενα στους λογαριασµούς υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη την
ευθύνη, µέχρι την ενσωµάτωσή τους και την παραλαβή του έργου. Τα υλικά περιλαµβάνονται σε
χωριστό τµήµα των λογαριασµών, µε τιµές που δεν µπορεί να είναι ανώτερες των τιµών
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) του χρόνου της
δηµοπρασίας και που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη συµβατική τιµή, ώστε το
υπόλοιπο µέρος της τιµής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, στην οποία θα
ενσωµατωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της επόµενης παραγράφου δεν
υπολογίζονται στα υλικά.

6. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε είδους
που έχουν εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσω της εργολαβίας
και κάθε άλλη εγκεκριµένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο λογαριασµό
περιλαµβάνεται ακόµη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου της
παραγράφου 7 του άρθρου 17 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα,
αν αυτό δεν περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές, και το σύνολο µειώνεται κατά το ποσοστό
έκπτωσης της δηµοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται
όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών
των άρθρων 60 και 73 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα,
συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές,
οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν
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χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και
γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί µε άλλον τρόπο.
7. Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται
µόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή
του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα
του υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή
επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο
λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαριασµούς
καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη
εγκεκριµένων λογαριασµών.
8. Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει,
αν είναι ανάγκη, µέσα σε έναν (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή
ανακρίβειες, σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, µε
διαταγή της προς τον ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από
τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η
οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή,
ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος το λογαριασµού µπορεί να γίνει από
συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει
το λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα
επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι
έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν
από το νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Ο λογαριασµός, µετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από
τη διευθύνουσα υπηρεσία και έτσι εγκεκριµένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωµή του
αναδόχου. Η έγκριση του λογαριασµού από τη διευθύνουσα υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς
την υπογραφή του επιβλέποντα.
9.

Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του
διµήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την
ηµεροµηνία υποβολής της, τόκος υπερηµερίας που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄) και ο ανάδοχος µπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει
στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.

10. Για την πληρωµή της δαπάνης κατασκευής του έργου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλµάτων
προπληρωµής, χωρίς να εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή ειδική
διάταξη.
11. Επιτρέπεται η εκ µέρους του αναδόχου του έργου εκχώρηση χρηµατικής απαίτησης, για την
οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εκ της κατασκευής έργου, σε αναγνωρισµένες
τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή προµηθευτές υλικών και µηχανηµάτων για την
εκτέλεση του έργου εκ του οποίου προέρχεται η απαίτηση ή εργάτες και υπαλλήλους που
χρησιµοποιήθηκαν ή χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του. Για την κατάσχεση και
εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος, εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, µπορεί να ορισθεί η δυνατότητα και η διαδικασία εκχώρησης από µέρους του
αναδόχου απαίτησης από εγκεκριµένη πιστοποίηση ή µέρους της προς τον κύριο του έργου για
την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του προς αυτόν.

37

12. Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση
τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος που
εκκαθαρίζεται µετά την οριστική παραλαβή.
13. Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει
«προτελικό λογαριασµό», µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό
πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο
ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». Για τον προτελικό και τελικό
λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τον τελικό λογαριασµό
γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγµατος και όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων που
έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από
µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.

24. Αναθεώρηση τιµών ( άρθρο 54 του νόµου 3669/2008 και του νόµου 4313/2014)
1. Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµόσιου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά
ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της
εικοστής ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε
αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρηµένες συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές.
2. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγµατικά εκτελέστηκαν µέσα στο
προβλεπόµενο από το άρθρο 46 χρονοδιάγραµµα. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο,
εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο µεταγενέστερη της προβλεπόµενης από το
χρονοδιάγραµµα, θεωρούνται για τον υπολογισµό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην
αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες που
εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η
αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της πραγµατικής εκτέλεσής τους. Για τις εργασίες
που εκτελέστηκαν µετά την πάροδο της αρχικής συµβατικής προθεσµίας, η αναθεώρηση
υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο
του αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι διοικητικές και οι
παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις, που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου
82, καθώς και οι προβλεπόµενες από το άρθρο 49 του Ν.3669/2008.
3. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου κατά την έγκριση παρατάσεων της συνολικής
ή των τµηµατικών προθεσµιών των συµβάσεων των δηµόσιων έργων εκτιµάται και
προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση του χρόνου συµβαλλόµενο µέρος για το
σύνολο ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.
4. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύµβασης ορίζεται
το ηµερολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο:
α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από
δηµοπρασία ή
β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύµβαση που καταρτίσθηκε χωρίς
δηµοπρασία, και υπό τον όρο ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο.
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Οι τιµές της σύµβασης παραµένουν σταθερές για τις εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να
εκτελεστούν µέσα στο τρίµηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αµέσως επόµενο
ηµερολογιακό τρίµηνο. Κατ’ εξαίρεση η σταθερότητα των τιµών περιορίζεται µόνο στο
ηµερολογιακό τρίµηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε κατηγορίας συνολικού
αρχικού προϋπολογισµού δηµοπρατούµενου ή ανατιθέµενου έργου, χωρίς αναθεώρηση, µέχρι
το ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης εργοληπτικών επιχειρήσεων , όπως ορίζεται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του Ν.3669/2008.
5. Η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθε. ωρητική περίοδο υπολογίζεται µε βάση τον
τύπο:
∆Τν = Τ (Αn/Αo-1) Χ ( 1- s)
όπου είναι:
Τ: η υπόψη τιµή της σύµβασης,
∆Τν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιµής στην υπόψη αναθεωρητική περίοδο ν,
Αο: τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές τιµές του χρόνου εκκίνησης το
οριζόµενο για την τιµή
Τ άρθρο ανάλυσης τιµών ή συνδυασµός άρθρων µε τα βάρη τους, όπως προσδιορίζονται από
τη σύµβαση σύµφωνα µε την παράγραφο 7,
Αν: τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω µε τις βασικές τιµές της αναθεωρητικής περιόδου ν,
s: σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο µέρος της τιµής και που
προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων
µεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή µέγεθος έργων και ανάλογα µε τον αριθµό των
αναθεωρητικών περιόδων, που µεσολαβούν µεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της
συγκεκριµένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου.
6. Ο σταθερός συντελεστής «σ» στον τύπο της αναθεώρησης της παραγράφου 5 ορίζεται από τη
σχέση: σ = σ1 +0,01ν,
όπου σ1 είναι συντελεστής που καθορίζεται ενιαία για όλες τις κατηγορίες ή και χωριστά για
καθεµία από τις κατηγορίες των δηµόσιων έργων και ανέρχεται σε
σ1=0,12 για όλες τις κατηγορίες έργων και
«ν» είναι ακέραιος αριθµός ίσος µε τη µονάδα για την πρώτη αναθεωρητική περίοδο που
υπολογίζεται αναθεώρηση για τη συγκεκριµένη σε κάθε περίπτωση εργολαβία και που
αυξάνεται κατά µία µονάδα για καθεµιά από τις επόµενες αναθεωρητικές περιόδους της
συγκεκριµένης εργολαβίας.
Ο ν παύει να αυξάνει όταν το «σ» γίνει 0,20. Ο συντελεστής σ1 µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.
7.

Η αναθεώρηση της τιµής κάθε συµβατικού κονδυλίου γίνεται µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα
εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών που ορίζονται µε τα συµβατικά τεύχη. Όταν πρόκειται για
κονδύλια που δεν ταυτίζονται µε άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις κατ’
αποκοπή τιµών ή σύνθετων τιµών τα συµβατικά τεύχη ή τα πρωτόκολλα νέων τιµών καθορίζουν
για την αναθεώρησή τους παρεµφερή άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή οµάδα τέτοιων
κονδυλίων µε τα αντίστοιχα βάρη καθενός άρθρου.

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις µε εργολαβικό αντάλλαγµα
άλλο εκτός από χρηµατική καταβολή και στις απολογιστικές εργασίες. Στις συµβάσεις, που
καταρτίζονται µε τον τρόπο που προβλέπουν οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 4 του
Ν.3669/2008 ή που το αντάλλαγµα συνοµολογείται σε ξένο νόµισµα, καθορίζεται µε τη
διακήρυξη αναθεώρησης και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της, ο οποίος µπορεί να
είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης.
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9. Τα περιλαµβανόµενα στις πιστοποιήσεις υλικά θεωρούνται ως µερική εκτέλεση των εργασιών, για
τις οποίες προορίζονται και η αναθεώρηση της πιστοποιούµενης αξίας τους γίνεται, όταν
πιστοποιούνται, µε τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία προβλέπεται να
χρησιµοποιηθούν. Όταν εκτελεσθούν οι εργασίες, η αναθεώρηση υπολογίζεται µόνο στο
υπόλοιπο µέρος της αξίας τους, ύστερα από αφαίρεση της αξίας των υλικών που είχαν
πιστοποιηθεί σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο.
10. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται ανάλογα και στις εργασίες που µένουν ηµιτελείς σε
µια αναθεωρητική περίοδο.
11. Η αξία των υλικών που χορηγούνται από τον φορέα κατασκευής του έργου δεν υπόκειται σε
καµιά αναθεώρηση. Για την αναθεώρηση των τιµών των εργασιών που ορίζονται στη σύµβαση
χωρίς την αξία των υλικών τα αντίστοιχα ποσά Αν και Αο που περιέχονται στον τύπο του
παρόντος άρθρου υπολογίζονται αφού η σχετική ανάλυση συµπληρωθεί µε µηδενική την αξία
του υλικού. Αν οι τιµές περιλαµβάνουν την αξία των υλικών, τότε εφαρµόζεται ο ίδιος
συντελεστής και στην εκπιπτόµενη αξία του υλικού, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύµβαση άλλος
τρόπος υπολογισµού της αναθεώρησης στην εκπιπτόµενη αξία του υλικού.
12. Στις περιπτώσεις που στη σύµβαση προβλέπεται η προµήθεια εξοπλισµού ή σηµαντικής αξίας
µηχανηµάτων για τη λειτουργία ή εγκατάσταση στο έργο και προσδιορίζεται χωριστά το
αντάλλαγµα για την προµήθεια, µπορεί για το αντάλλαγµα αυτό να οριστεί µε τη σύµβαση άλλος
τρόπος αναθεώρησης.
13. Η αναθεώρηση δεν εφαρµόζεται στα ποσά αποζηµιώσεων που αναγνωρίζονται διοικητικά ή
δικαστικά, εκτός αν τα ποσά αυτά είναι συνάρτηση τιµών για τις οποίες προβλέπεται στη
συγκεκριµένη περίπτωση αναθεώρηση, σύµφωνα µε ό,τι προκύπτει από τη σχετική δικαστική
απόφαση ή διοικητική πράξη.
14. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου.
15. Πέρα από την προβλεπόµενη στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναθεώρηση τιµών αποκλείεται η
αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των συµβάσεων δηµόσιων
έργων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα ένεκα της
αυξοµείωσης των τιµών.
16. Η διαπίστωση των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων, µηχανηµάτων όπως
και των εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ηµεροµίσθια γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης
Τιµών ∆ηµόσιων Έργων (Ε∆Τ∆Ε), που προβλέπεται από το άρθρο 9 της κοινής απόφασης των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων
αριθµ. 80885/5439/6.8.1992 (ΦΕΚ 573 Β΄).
17. Οι τιµές που διαπιστώνονται από την επιτροπή είναι οι µέσες τιµές που διαµορφώνονται στην
αγορά της περιοχής της πρωτεύουσας και οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται σε όλη τη χώρα, όχι
µόνο για την αναθεώρηση αλλά και για οποιαδήποτε άλλη συµπλήρωση αναλύσεων τιµών,
όπου προβλέπουν τη χρήση των αναλύσεων οι σχετικές διατάξεις. Οι τιµές των ηµεροµισθίων
αναφέρονται στον µέσης απόδοσης εργαζόµενο της αντίστοιχης ειδικότητας. Οι τιµές υλικών
είναι οι τιµές που διαµορφώνονται για τη χονδρική πώληση των υλικών ως ελεύθερων
εµπορευµάτων και περιλαµβάνουν κάθε σχετική επιβάρυνση που περιλαµβάνεται στις τιµές
αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα συναλλακτικά ήθη (όπως πάγια
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συνυπολογιζόµενες συσκευασίες ή µεταφορές, Φ.Π.Α. τιµολογίων). Οι τιµές µισθωµάτων
µηχανηµάτων και αυτοκινήτων διαπιστώνονται για µηχανήµατα σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
Όταν διατίθενται από φορέα του δηµόσιου τοµέα τέτοια µηχανήµατα, λαµβάνονται υπόψη και οι
τιµές των µισθωµάτων αυτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µηχανηµάτων που δεν υπάρχουν
στην αγορά επαρκή στοιχεία για τη διαµόρφωση της τιµής τους η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη
της τα χαρακτηριστικά του µηχανήµατος (όπως κόστος, απόδοση, διάρκεια ζωής, κατανάλωση
ενέργειας), σε σύγκριση µε άλλα ανάλογα µηχανήµατα για τα οποία διαµορφώνεται αγοραίο
µίσθωµα. Για τη διαπίστωση των τιµών γενικά η επιτροπή λαµβάνει υπόψη της κάθε πρόσφορο
στοιχείο και ιδιαίτερα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται συνεχώς από την αρµόδια υπηρεσία της
Γ.Γ.∆.Ε., η οποία και παρέχει γραµµατειακή και διοικητική εξυπηρέτηση στην επιτροπή. Οι τιµές
που διαπιστώνονται από την Επιτροπή ισχύουν για όλες τις εργολαβίες.
18. Απόσπασµα των πρακτικών της επιτροπής, που περιλαµβάνει τις τιµές που διαπιστώνονται,
κοινοποιείται στο Τ.Ε.Ε. και στις πανελλήνιες επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις, που δίνουν
κάθε δυνατή δηµοσιότητα στις τιµές. Οι πιο πάνω πανελλήνιες εργοληπτικές ενώσεις µπορούν
να ασκήσουν ένσταση κατά των πρακτικών για ορισµένες τιµές, σε ανατρεπτική προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση των πρακτικών στο Τ.Ε.Ε.. Η ένσταση κατατίθεται
στη γραµµατεία της Επιτροπής και σε αυτή αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µετά από γνώµη της ίδιας επιτροπής της παραγράφου 16. Η
απόφαση κοινοποιείται όπως και το απόσπασµα του πρακτικού της επιτροπής και ενεργεί
έναντι πάντων.
19. Η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση συντελεστές που κοινοποιούνται µηχανογραφικά. Στην
περίπτωση της παραγράφου 11, αν δεν δίνονται µηχανογραφικά οι συντελεστές µε µηδενική την
αξία των υλικών, συντάσσεται ειδικό φύλλο υπολογισµού του συντελεστή. Το ίδιο εφαρµόζεται
και σε κάθε περίπτωση που ο σχετικός συντελεστής δεν δίνεται µηχανογραφικά. Στις
περιπτώσεις κονδυλίων αναλύσεων µε πληθώρα εξειδικευµένων παραµέτρων ή ποιοτήτων
υλικών διαφόρων προελεύσεων ή κυµαινόµενων µέσα στο αυτό άρθρο συντελεστών
µεταφοράς, η αναθεώρηση γίνεται µε το µηχανογραφικά κοινοποιούµενο συντελεστή της
αντιπροσωπευτικότερης σχετικής περίπτωσης.
20. Στις πιστοποιήσεις εµφανίζονται συνολικά τα ποσά αναθεώρησης κάθε αναθεωρητικής
περιόδου, όπως προκύπτουν από το σχετικό πίνακα. Οι ποσότητες εργασιών που έχουν
εκτελεσθεί ή έπρεπε να εκτελεσθούν µέσα σε κάθε αναθεωρητική περίοδο προκύπτουν από
σχετικούς πίνακες κατανοµής των εργασιών που απαιτούνται για τον υπολογισµό της
αναθεώρησης. Με τους πίνακες αυτούς γίνεται και η εφαρµογή της παραγράφου 2 βάσει του
χρονοδιαγράµµατος του έργου, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε ως εγκεκριµένο πρόγραµµα
κατασκευής και µε ανοχή εκτιµήσεων δέκα τοις εκατό (10%) προς τα πάνω ή προς τα κάτω από
τη συνολική αξία εκτελεστέων εργασιών κατά αναθεωρητική περίοδο όπως προκύπτει από το
πρόγραµµα αυτό.
21. Η αναθεώρηση κάθε αναθεωρητικής περιόδου περιλαµβάνεται στην πρώτη πιστοποίηση µετά
την κοινοποίηση των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι τότε υπολογίζεται η αναθεώρηση
προσωρινά µε τους συντελεστές της τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου για την οποία έχουν
κοινοποιηθεί οι συντελεστές αναθεώρησης. Για να περιληφθεί σε πιστοποίηση η αναθεώρηση
δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την αναθεώρηση και η πληρωµή γίνεται από
τις εγκεκριµένες για το έργο πιστώσεις.
22. Κατ΄ εξαίρεση, για την περίοδο µετά την 1.1.2013 και εφεξής για την οποία δεν έχουν συνταχθεί
και εγκριθεί τα σχετικά Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών, µέχρι την σύσταση και λειτουργία του «
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Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων » (ΕΣ ΤΟ &
ΤΙΜ ΤΕ), κατά τα οριζόµενα στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, η αναθεώρηση (αύξηση ή
µείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο θα υπολογίζεται µε τον τρόπο που περιγράφεται στις
παραγράφους 22 έως 28 του άρθρου 54 του Ν. 3669/2008, που προστέθηκαν µε το άρθρο 70
του Ν.4313/2014.

25. Απολογιστικές εργασίες ( άρθρο 55 του νόµου 3669/2008)
1. Στις περιπτώσεις συµβάσεων µε ανάδοχο για την κατασκευή έργου µε το απολογιστικό σύστηµα
του άρθρου 9 εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 9.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να ορίζει τον αριθµό του απαιτούµενου προσωπικού κατά
ειδικότητα, τον αριθµό και είδος µηχανηµάτων ή άλλων µέσων και να διατάσσει την
αντικατάσταση τυχόν ακατάλληλων. Μπορεί επίσης να ορίζει το είδος και την ποσότητα των
απαιτούµενων υλικών. Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει τα ανώτατα όρια αµοιβής του
προσωπικού του αναδόχου κατά ειδικότητα µε τη δυνατότητα να ορίσει διάφορα όρια για
ορισµένο αριθµό εργαζοµένων κάθε ειδικότητας ανάλογα µε την απόδοσή τους.
3. Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισµός της χρήσης των υλικών ή άλλων µέσων που
αγοράζονται µε δαπάνη του κυρίου του έργου, γίνεται όπως ορίζεται µε τη σύµβαση. Στη
δαπάνη αυτή προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό µειωµένο κατά την έκπτωση της σχετικής
δηµοπρασίας.
4. Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη
δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήµατος και Φ.Π.Α., καταβάλλονται από τον ανάδοχο και
αποδίδονται σε αυτόν, µε το εργολαβικό ποσοστό, µειωµένο κατά την έκπτωση της
δηµοπρασίας.
5. Αποζηµιώσεις προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν τον κύριο του έργου µόνο
για το διάστηµα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες και αν η λύση της
σύµβασής του γίνεται µε τη βούληση του κυρίου του έργου και κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου.
6. Ο κύριος του έργου ευθύνεται για εργατικά ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά την κατασκευή του
έργου µόνο αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργάνων του ή των οργάνων του φορέα
κατασκευής του έργου.
7. Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιµέτρηση και απολογισµός της
δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 73 και 75
του Ν.3669/2008. Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά
το χρόνο αυτόν ορίζονται µε τη σύµβαση.
8.

Στις περιπτώσεις που η σύµβαση της απολογιστικής εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή
εργασιών µε υπεργολαβίες, ολικά ή µερικά, για την εκτέλεση της υπεργολαβίας από τον
υπεργολάβο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, αλλά ό,τι ορίζεται
σχετικά στη σύµβαση του κυρίου του έργου µε τον ανάδοχο.

9.

Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ηµερολόγιο στο οποίο
καταγράφονται καθηµερινά το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα, µηχανήµατα ή άλλα
µέσα, τα εισκοµιζόµενα υλικά και καύσιµα, οι εκτελούµενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση
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του έργου και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκµηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των
µέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού. Τα φύλλα του ηµερολογίου
αυτού συνοδεύουν τους απολογισµούς των έργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής
προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθηµερινής εργασίας παραδίδεται στον
εκπρόσωπο της διευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό δελτίο που περιλαµβάνει ονοµαστική
κατάσταση του απασχολούµενου προσωπικού και κατάσταση των µηχανηµάτων.
10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής έργου µε άλλο σύστηµα, εκτός από το
απολογιστικό σύστηµα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και αναγκαίες
απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Στην
περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η
πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την
εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας.
Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του Ν.3669/2008, αν δεν ορίζεται στη σύµβαση διαφορετικά. Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η
ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 6 και του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 εφαρµόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της
παραγράφου αυτής.
26. Επείγουσες πρόσθετες εργασίες ( άρθρο 56 του νόµου 3669/2008)
Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την
προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Για την έγκριση αυτή η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε
αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή
ενδεικτικές τιµές για τυχόν νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις
εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από
την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωµατώνονται στον επόµενο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριµένη νέα
τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά
είκοσι τοις εκατό (20%).
27. Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
( άρθρο 57 του νόµου 3669/2008)
1.

Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο
φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης
συµπληρωµατικών εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην
πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, να
συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου, µε την προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές
εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να
δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες,
µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την
τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύµβασης, στο οποίο
συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούµενων µελετών για τις
συµπληρωµατικές εργασίες. Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική
για τον ανάδοχο του έργου και, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους,
απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις
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εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για
τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης
εφαρµόζονται οι παράγραφοι 5, 6 και 7.
2. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) που περιλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδας των εργασιών, τα
µεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισµού του αρχικά ανατεθέντος έργου, του
προϋπολογισµού της αµέσως προηγούµενης σύµβασης και του προϋπολογισµού της προς
κατάρτιση νέας σύµβασης. Περιλαµβάνει ακόµη και τις δαπάνες των απρόβλεπτων, καθώς και
την προβλεπόµενη δαπάνη για αναθεώρηση και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
3.

Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαµβάνονται στην αρχική
σύµβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή
κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από
προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου,
παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του
έργου και υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή
όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική
σύµβαση. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν µπορεί να
συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό
(9%) επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς το συνυπολογισµό των κονδυλίων
αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου
εφαρµογής της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/08/78/ΦΝ
357/3.11.1995 (ΦΕΚ 941 Β΄) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προ. ϋπολογισµού
µικρότερου του ως άνω ορίου, σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (ΦΕΚ
409 Β΄) και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται
κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να
διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν.3669/2008.

4. Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης εκτέλεσης δηµόσιου έργου επιτρέπεται να
µειωθούν και η δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιµοποιηθεί για την
εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω
προϋποθέσεις:
α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύµβαση.
β) i)

∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17
και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται
στα συµβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης, ii) δεν
θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και
iii) δεν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική
σύµβαση.

γ)

∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας
εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της
αρχικής σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην
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αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία
οµάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%),
µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη
γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης, η οποία
συνοδεύεται από τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για
έργο συγχρηµατοδοτούµενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε
Οµάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του
τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο
ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως
άνω έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων.
Η παράγραφος αυτή καταλαµβάνει τις συµβάσεις έργων όλων εν γένει των αναθετουσών
αρχών κατά την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18, εφόσον τα έργα αυτά: α)
κατασκευάζονται µε µελέτες που εκπονούνται βάσει των διατάξεων του ν. 3316/2005 ή β)
προκηρύσσονται µετά την 1.3.2006 ή γ) αφορούν σε έργα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραµµατική περίοδο 2007.2013, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας
προκήρυξης.
5.

Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της
σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιµών,
µεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζηµίωση.

6. Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαµβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν
υπάρχουν τιµές µονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που
κανονίζει τις τιµές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών γίνεται
µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ ως εξής:
α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές τιµές για παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, οι
τιµές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές αλλά
περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι
τιµές καθορίζονται σύµφωνα µε τα τιµολόγια αυτά και
γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις οι τιµές καθορίζονται
µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους.
Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη
ικανότητα. Στα µέλη της επιτροπής περιλαµβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός
υπάλληλος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό η επιτροπή συγκροτείται
από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, µη αποκλειοµένης της συµµετοχής στην επιτροπή του
επιβλέποντα και του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί
σε κάθε περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιµαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και να
συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθηση της απόδοσης
των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει
για τον κανονισµό της τιµής της ίδιας εργασίας ή τµήµατος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής
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του έργου ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ή από δοκιµαστικές εργασίες εξακρίβωσης του
κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκµήριο για τον κανονισµό τιµών. Η περίπτωση γ΄
εφαρµόζεται µόνο για το µέρος της νέας τιµής που δεν µπορεί να κανονιστεί σύµφωνα µε τις
περιπτώσεις α΄ ή β΄. Στην «ανάλυση της τιµής» διαχωρίζονται τα τµήµατα που κανονίζονται
σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ από τα τµήµατα που κανονίζονται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις
α΄ ή β΄.
Για εργασίες που είναι παρεµφερείς προς συµβατικές ή ήδη καθορισµένες νέες, οι τιµές κατά τα
παραπάνω συντάσσονται µόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους.
Ο κανονισµός νέων τιµών γίνεται µε τις βασικές τιµές ιδίως των ηµεροµισθίων, υλικών και
µισθωµάτων µηχανηµάτων του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή του τυχόν άλλου ισχύοντος
για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα
στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης µε αντίστροφη
εφαρµογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.
Οι τιµές που κανονίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της
δηµοπρασίας, ρητή ή τεκµαρτή. Η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση εφαρµόζεται και στην περίπτωση
α΄, αν η έκπτωση δεν περιλαµβάνεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο µέρος της
τιµής της περίπτωσης γ΄ που κανονίζεται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ ή β΄.
Οι τιµές ιδίως των υλικών των µηχανικών εξοπλισµών, των συσκευών, που δεν περιλαµβάνονται
στις βασικές τιµές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, αν αποδεδειγµένα τα είδη
αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδοµένα στο εµπόριο.
Στα συστήµατα προσφοράς των άρθρων 8,10 και 11 του Ν.3669/2008 ορίζεται υποχρεωτικά
στη διακήρυξη τεκµαρτή έκπτωση και για τον προσδιορισµό της λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ των
άλλων, η φύση του έργου, οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο στοιχείο
που προσιδιάζει στο συγκεκριµένο έργο.
7. Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου
6 ή το µέρος της τιµής της περίπτωσης γ΄, που κανονίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 6, ανάγεται στο επίπεδο των τιµών της προσφοράς, πολλαπλασιαζόµενη µε
σταθερό συντελεστή που αφορά στη συµβατική οµάδα οµοειδών εργασιών στην οποία
εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία. Ο σταθερός συντελεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο:
σ = Α: Β όπου:
Α: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, µε
τιµές του προϋπολογισµού υπηρεσίας του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή τυχόν άλλου
ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και
Β: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία,
µε τιµές των ισχυουσών εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών του χρόνου δηµοπράτησης του έργου
ή τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης.
Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια από τις
συµβατικές οµάδες οµοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή που
υπολογίζεται µε τον ίδιο παραπάνω τύπο σ = Α/Β όπου οι δαπάνες Α και Β αφορούν στις
εργασίες του προϋπολογισµού υπηρεσίας που θεωρούνται ότι αποτελούν µια οµάδα εργασιών.
Για τον υπολογισµό των δαπανών, µε βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα ανωτέρω πηλίκα
λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εργασίες εκείνες του προϋπολογισµού υπηρεσίας, οι οποίες είτε
υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών ή εγκεκριµένα
τιµολόγια δηµοπράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τµήµατα εργασιών των αναλύσεων
ή τιµολογίων αυτών. Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισµός υπηρεσίας περιλαµβάνει «κατ’
αποκοπήν τιµές» ή τιµές αναφερόµενες στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του Ν.3669/2008 µε τα συµβατικά τεύχη εγκρίνεται υποχρεωτικά και ανάλυση της τιµής των
εργασιών αυτών ή βασικών επί µέρους συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άµεσα την
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«κατ’ αποκοπήν τιµή» και που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριµένες
αναλύσεις τιµών.
Ο ανωτέρω τρόπος καθορισµού τιµών των νέων εργασιών δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
των συστηµάτων προσφοράς των άρθρων 8, 10 και 11 του Ν.3669/2008. Με τη διακήρυξη
ορίζεται γι’ αυτά τα συστήµατα προσφοράς σταθερός συντελεστής, που καθορίζεται µε βάση τις
γενικές αρχές τιµολόγησης των εργασιών στους προϋπολογισµούς υπηρεσίας από τους φορείς
κατασκευής των έργων και πάντως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του
0,90.
Οι νέες τιµές µονάδας εργασιών που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
προσαυξάνονται µε το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για τη
σύµβαση, αν αυτό για την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 δεν περιέχεται στην παρόµοια ή
ανάλογη τιµή.
8.

Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων
Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και
υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή µε επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την
υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε το
άρθρο 44 του Ν.3669/2008. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος
υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα µε επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση.
Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιµών εγκρίνονται από την
προϊσταµένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την
αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισµού των τιµών και
κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώµη της
διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές
εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατά του για επίλυση της τυχόν διαφοράς.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύµφωνα µε τα ισχύοντα κάθε φορά.
Αν κατά την κατασκευή του έργου προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που
δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, συνάπτεται σύµβαση και για τον κανονισµό τιµών
µονάδων των συµπληρωµατικών εργασιών εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου
43 του Π∆ 609/85 όπως κάθε φορά ισχύουν.

28. Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζηµιώσεων ( άρθρο 57\8 του νόµου 3669/2008)
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 παραδοθεί για χρήση πριν από την
παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου,
βαρύνουν τον κύριο αυτού. Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων
του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον
ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης ανάλογης µε τη ζηµία, το ποσό της οποίας καθορίζεται µε
συνεκτίµηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση.
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2.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη
προθε. σµία τα ελαττώµατα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής
και µέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας
κατασκευής του έργου µπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε
οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατός του να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
γίνεται σχετική µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος.

3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε
ζηµία που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή
σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε την παράγραφο
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές
του δαπάνες.
4.

Για να αναγνωρισθεί η αποζηµίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο
ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη διευθύνουσα υπηρεσία το είδος και την έκταση των
βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το µέτρο που µπορεί αυτή να
εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που
χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτηµα αποζηµίωσης για αποκατάστασή τους.

5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επέλευση της
βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί οριστικά η
προθεσµία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες. Η διευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει αµέσως σε
αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχοµένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της
έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την προϊσταµένη αρχή να ορίσει
επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση
µε τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των λαβών µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές
συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, µε περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν
εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται µε
λεπτοµέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που
απαιτείται για την επανόρθωσή τους. Αν το έργο χρησιµοποιείται, η υπηρεσία που το
χρησιµοποιεί ειδοποιεί τη διευθύνουσα υπηρεσία για παρουσιαζόµενες βλάβες.
6. Το πρωτόκολλο της προηγούµενης παραγράφου επέχει θέση πράξης της διευθύνουσας
υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης του αναδόχου σύµφωνα µε το νόµο. Η ένσταση είναι
απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καµιά επιφύλαξη. Αν
ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο προϊστάµενος της
διευθύνουσας υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτωση αυτή
υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή µε
επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. Η αποζηµίωση αναγνωρίζεται µε
απόφαση της προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει µε τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και
αποφασίζει επί της τυχόν ενστάσεως. Η αποζηµίωση προσδιορίζεται πάντοτε µε βάση τους
συµβατικούς όρους και τιµές. Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει
το έργο και έχουν αποµακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται
εύλογες τιµές µονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.
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7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την
αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δηµιουργείται
κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σηµαντικών ζηµιών σε τρίτους ή
περαιτέρω σηµαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας
µπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο µέτρο του δυνατού, έστω και
αν αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης που συνάφθηκε µε τον ανάδοχο. Η διαταγή
γι’ αυτά µνηµονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην
προϊσταµένη αρχή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην κατασκευή των
διατασσόµενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι’ αυτό όλο το δυναµικό της
οργάνωσής του. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της
οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την
κατασκευή µέρους ή και του συνόλου των διατασσόµενων εργασιών µε οποιονδήποτε άλλον
πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται
από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο
του έργου, εκτός αν µε την απόφαση της προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο
καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή µερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη
που προξενήθηκε στα έργα.
8. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί να
δικαιολογήσει παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό
διάστηµα.
9.

Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 εφαρµόζεται ανάλογα και για τον καθορισµό της
αποζηµίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα
που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε
υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου.

10. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε
χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται µόνο µετά από
έγγραφη εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στην
προϊσταµένη αρχή. Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό
πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου. Στις
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι παράγραφοι 7 και
8.

29. Ποιότητα στα δηµόσια έργα
( άρθρο 59 και 60 του νόµου 3669/2008 και το άρθρο 135 του Ν.4070/2012)
Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) και τα οριζόµενα στη Τεχνική Περιγραφή και στη
σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε αριθµ. 54/38935/210.95 καθώς και Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑνΥπ (ΦΕΚ Β' 2221/30-72012) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν .
Ι. Ποιότητα Εργασιών.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε τους όρους και τις
αναφερόµενες στην παρούσα προδιαγραφές, κανονισµούς κ.λπ., όπως ορίζουν οι ισχύουσες
διατάξεις. Η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στη διακοπή των εργασιών, αν διαπιστωθεί ότι αυτές
δεν εκτελούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και να λάβει τα µέτρα που προβλέπονται από το άρθρο
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176 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε). Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για το χρόνο που θα απολεσθεί,
ως ανωτέρω, µέχρι την επανέναρξη των εργασιών. Σε ότι αφορά την εµφάνιση ελαττωµάτων στις
εργασίες, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 60 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε).
Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο
µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα των υλικών και την αρτιότητα των
κατασκευών.
Ι. Ποινικές Ρήτρες. Επιβολή προστίµου.
Για παράβαση των προδιαγραφών και κανονισµών (Κανονισµός για κατεδαφίσεις κτηρίων)
επιβάλλεται πρόστιµο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆.121/28-5-01 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/6-6-01)
‘‘Επιβολή προστίµου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 1418/1984’’ και στην αρ.
∆14/43309/5-3-01 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/28-03-2001) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
IΙΙ. Συµπληρωµατικές διατάξεις για τον ποιοτικό έλεγχο των ∆ηµοσίων Έργων
Υποχρέωση του Αναδόχου και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας αποτελεί και η τήρηση της Εγκυκλίου
Ε60/15-9-92 και του µε αρ. πρωτ.∆14/597/9-2-93 εγγράφου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., καθώς και η
εφαρµογή του Π.∆. 121/01 για επιβολή προστίµου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 του
Ν.1418/84.
Άλλες προβλέψεις
Ο Ανάδοχος του έργου ή σε όποιον επιλέξει (µε σύναψη έγγραφης συµφωνίας), πρέπει να διαθέτει
άδεια συλλογής και µεταφοράς και διαχείρισης οικοδοµικών αποβλήτων είτε να προσκοµίσουν
υπεύθυνη δήλωση ότι θα συνεργασθούν µε αντίστοιχες εταιρείες-επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν
ανάλογες άδειες.
Επίσης ο ανάδοχος αναλαµβάνει χωρίς πρόσθετη αµοιβή την ορθολογική διαχείριση των προϊόντων
Α.Ε.Κ.Κ.`

30. Ακαταλληλότητα υλικών . Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης ( άρθρο 60 του νόµου
3669/2008 και το άρθρο 135 του Ν.4070/2012)
1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του
έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους,
που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής ανακοινώνεται στην
προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της
επιτροπής. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για τον
επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και να διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε
περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί
απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος
και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης
αρχής.
2.

Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν
πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη
διευθύνουσα υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν
χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται
από τα εργαστήρια της Γ.Γ.∆.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη
για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν
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αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον
κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.
3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία
παρουσιάσει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν
ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα,
καθορίζει αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσει εύλογη προθεσµία για την
αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των
ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωµα δεν
είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή
καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων
εργασιών για τον περιορισµό του ελαττώµατος.
4. Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η προηγούµενη
παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή της.
Με την εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών µέχρις ότου
εκδοθεί απόφαση της προϊσταµένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της
ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας
χαρακτηρίσει µε διαταγή του το ελάττωµα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για
την άρση του ελαττώµατος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των
κινδύνων εκτελούνται αµέσως από τον ανάδοχο. Ο επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της
διευθύνουσας υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και καταχωρεί στο ηµερολόγιο
όλα τα µέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της διαταγής. Το ανασταλτικό
αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή αίρεται, αν πρόκειται για εργασίες που θα
καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπόθεση άλλων εργασιών, οπότε η
διαταγή του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας µπορεί να ορίζει τη µη συνέχιση των
εργασιών πριν από την αποκατάσταση των ελαττωµάτων.
5.

Αν ο ανάδοχος µε την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων
δοκιµών για την εξακρίβωση του ελαττώµατος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται πριν εκδοθεί
απόφαση επί της ενστάσεως, ύστερα από εντολή της προϊσταµένης αρχής, που προσδιορίζει το
είδος και την έκτασή τους. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 για την επιβάρυνση της δαπάνης
εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή.

6. Η προϊσταµένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την απόφασή
της µπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το κρίνει
απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς την απόφαση αυτή. Αν
τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του, έχει το
δικαίωµα να πληρωθεί µε τους συµβατικούς όρους και τιµές για τις πρόσθετες εργασίες. Αν οι
εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων του αναδόχου
συντάσσονται νέες τιµές που λαµβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό.
7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που
τάσσεται σε αυτόν µε την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσα στην ίδια
προθεσµία από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες
αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί να εκτελεσθούν µε µέριµνα της διευθύνουσας
υπηρεσίας µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου µε την
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρµογή των λοιπών
κυρώσεων κατά του αναδόχου.
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8. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 εφαρµόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο
ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα τον
βαρύνει η συντήρηση αυτή.
9. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα δεν περιλαµβάνονται στην πιστοποίηση. Οι
εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή όπως
καθορίζεται στην ειδική διαταγή µέχρι την αποκατάσταση του ελαττώµατος. Αν το ελάττωµα
αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, µπορεί η περικοπή να γίνει στην επόµενη ή
σταδιακά σε περισσότερες επόµενες πιστοποιήσεις, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της
διευθύνουσας υπηρεσίας.
10. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των
ελαττωµάτων γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία.

31. Έκπτωση αναδόχου (άρθρο 6 του Ν. 3263/2004, άρθρο 61 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο
135 του Ν. 4070/2012 )
1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται
έκπτωτος από την εργολαβία.
2.

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις
παρακάτω περιπτώσεις:
α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως την έναρξη των
εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα
προβλεπόµενα στη σύµβαση.
β) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο στη
σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.
γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, έστω και µία αποκλειστική
προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των
εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε
ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει
διαµορφωθεί µε τις τυχόν υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η
χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου, έστω κι αν η
καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην
περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή των προβλεποµένων στις
διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3669/2008.
δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο
αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 60 του Ν.3669/2008 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει
απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου.
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ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την τήρηση
των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί
η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον
σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
στ) Η προσκόµιση πλαστής εγγυητικής επιστολής, περίπτωση που συνιστά ούτως ή άλλως
παραβίαση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και αποτελεί εκ τούτου λόγο
έκπτωσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν3669/2008.
3. Η περίπτωση γ΄ της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση
παραβίασης των ενδεικτικών προθεσµιών της παρούσας παραγράφου. Για την εφαρµογή της
καθορίζονται υποχρεωτικά στα συµβατικά τεύχη και για την περίοδο έναρξης των εργασιών
εκτέλεσης, ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανά έναν (1) ή το πολύ δύο (2) µήνες ανάλογα µε
το µέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως άνω υποχρεωτικές ενδεικτικές
προθεσµίες τίθενται για το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας του ενός
τετάρτου (1/4) της αρχικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν
µπορεί να είναι µικρότερο από έξι (6) µήνες.
4. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας
υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει
συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα στην
τασσόµενη προθεσµία. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του
χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των
ενεργειών. ∆εν µπορεί πάντως να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες, ούτε και µεγαλύτερη
από τριάντα (30) ηµέρες. Όταν ζητείται η λήψη µέτρων για την αποτροπή επείγοντος κινδύνου,
η προθεσµία που τάσσεται µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών.
5. Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσµίες που τάσσει για την εκτέλεση
συγκεκριµένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις εκ της
συµβάσεως υποχρεώσεις του, για την εµπρόθεσµη εκτέλεση των έργων ή τµηµάτων του και
υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες από την τυχόν υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών.
6. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να
συµµορφωθεί µε το περιεχόµενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αµέσως και πάντως πριν από την
παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση του
προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και
ενέργειες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, σε συµµόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και
αιτιολογείται η έκπτωση, µε αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες που δεν
συµµορφώθηκε.
7. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση
από την αρµόδια προς τούτο προϊσταµένη αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εµπρόθεσµα ένσταση, αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί
και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η απόφαση επί της
ενστάσεως εκδίδεται, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, από την προϊσταµένη
αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεσή της. Η τυχόν
αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, µεταξύ δε των λόγων αποδοχής µπορεί να
περιλαµβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθµού ή της ποιότητας των εκτελούµενων
εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Αν η
ανωτέρω δίµηνη προθεσµία παρέλθει άπρακτη, κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των
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υπαίτιων υπαλλήλων κατά το άρθρο 40 του Ν.3669/2008, για την επιβολή ποινών αναλόγων
προς τις επιπτώσεις της αµέλειάς τους στα συµφέροντα του κυρίου του έργου, επιπλέον δε, ο
ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες, έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση της
προϊσταµένης αρχής επί της ενστάσεώς του. Για το χρόνο διάρκειας της διακοπής δικαιούται
ισόποση παράταση προθεσµίας µε αναθεώρηση, εφόσον η ένστασή του γίνει τελικά αποδεκτή,
ενώ η διακοπή των εργασιών δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύµβασης. Ουδεµία εργασία
εκτελούµενη µετά την ηµέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και µέχρι
την έκδοση τυχόν θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωµή. Μόλις
οριστικοποιηθεί η έκπτωση, η προϊσταµένη αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τη
∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.
8. Αν µετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν από την οριστικοποίησή της ο ανάδοχος εξακολουθεί
να παραµελεί τις υποχρεώσεις του, η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να επέµβει για την
αποτροπή ενδεχόµενων κινδύνων για το έργο και εκτελεί τις απαιτούµενες προς τούτο εργασίες
σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. Επίσης εκτελεί τις απαραίτητες κατεπείγουσες
εργασίες µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και µέχρι τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης
των υπολειπόµενων εργασιών, από την αρµόδια προϊσταµένη αρχή. Η εκτέλεση των εργασιών
της παραγράφου αυτής γίνεται µε απευθείας ανάθεση σε άλλον εργολήπτη ή µε πρόχειρο
διαγωνισµό ή µε αυτεπιστασία.
9. Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται αµέσως από το έργο
και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντοµότερο δυνατό. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να επιτραπεί στον
έκπτωτο ανάδοχο να συµπληρώσει ηµιτελείς εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η επιµέτρησή
τους ή να εκτελέσει εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων.
10. Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες, τις οποίες
υποχρεούται να υλοποιήσει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός µηνός από την οριστικοποίηση της
έκπτωσης:
α) Καθίσταται άµεσα απαιτητό το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής προσαυξηµένο µε
τους νόµιµους τόκους και εισπράττεται από τον κύριο του έργου µε κατάπτωση ανάλογου
ποσού της αντίστοιχης εγγύησης.
β) Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων
για την καλή εκτέλεση του έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν.3669/2008.
γ)

Καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της
συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου και για τις τµηµατικές προθεσµίες. Οι ποινικές
ρήτρες περιλαµβάνονται στον εκκαθαριστικό λογαριασµό της έκπτωτης εργολαβίας.

11. Για την εκκαθάριση της εργολαβίας καλείται ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει µέσα σε έναν
(1) µήνα την επιµέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Αν αµελήσει την υποχρέωσή του
αυτή, η διευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει η ίδια στη σύνταξη της επιµέτρησης ή την αναθέτει σε
ιδιώτη µηχανικό, καλώντας τον έκπτωτο ανάδοχο να παραστεί. Η επιµέτρηση ελέγχεται και
εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία εντός µηνός από της υποβολής της και κοινοποιείται
στον έκπτωτο ανάδοχο, ο οποίος µπορεί να υποβάλει ένσταση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών.
Το ίδιο ισχύει αναλογικά και αν η επιµέτρηση συνταχθεί µε επιµέλεια της διευθύνουσας
υπηρεσίας. Επί της ένστασης αποφαίνεται η προϊσταµένη αρχή εντός δύο (2) µηνών από την
υποβολή της. Αν η επιµέτρηση ανατεθεί προς σύνταξη σε ιδιώτη µηχανικό, η σχετική δαπάνη
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και
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περιλαµβάνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασµό της έκπτωτης εργολαβίας. Η επιµέτρηση
περιλαµβάνει µόνο ολοκληρωµένες εργασίες. Κατ’ εξαίρεση ηµιτελείς εργασίες και
εισκοµισθέντα στο εργοτάξιο υλικά περιλαµβάνονται στην επιµέτρηση, αν κατά την κρίση της
υπηρεσίας είναι χρήσιµα για τον κύριο του έργου, εν όψει της προοπτικής συνέχισής του.
12. Στον εκκαθαριστικό λογαριασµό περιλαµβάνεται το σύνολο των ποινικών ρητρών της
παραγράφου 10 και κάθε άλλη εκκαθαρισµένη απαίτηση κατά του έκπτωτου αναδόχου. Αν ο
εκκαθαριστικός λογαριασµός είναι αρνητικός, η διαφορά εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
που ισχύουν για την είσπραξη των απαιτήσεων του κυρίου του έργου. Αν κατά την παραλαβή
των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας, που διενεργείται ταυτόχρονα ως προσωρινή και
οριστική, προκύψουν διαφορές στα ποσά του εκκαθαριστικού λογαριασµού, συντάσσεται νέος
τελικός λογαριασµός, αλλιώς ο εκκαθαριστικός λογαριασµός ισχύει ως τελικός.
13. Αν, µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταµένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση
του έργου, προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη του διαγωνισµού, στον οποίο
αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης
της έκπτωτης εργολαβίας, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς
που υπέβαλε στο διαγωνισµό. Η σύµβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταµένη αρχή έγγραφη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη της
πρότασης. Αν ο ανωτέρω µειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύµβασης, η
προϊσταµένη αρχή προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά
την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταµένη αρχή για την
ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δηµοπρασία είτε
στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.
Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση που η
προϊσταµένη αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές
για τον κύριο του έργου, ενώ µπορεί να εφαρµόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης
του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύµβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή
διάλυση µε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείµενες διατάξεις.
32. ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιάλυση της σύµβασης ( άρθρο 62 του νόµου 3669/2008)
1. Η σύµβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του
έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν µε τη διαταγή αυτή ορίζεται µεταγενέστερος
χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόµενες στη διαταγή εργασίες.
2. Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης:
α) Αν µετά την υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο
από τρεις (3) µήνες µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν
στη σύµβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών.
β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε µε διαταγή είτε από υπαιτιότητα
του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3)
µηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την
επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. Σε περίπτωση διακοπής για
καθυστέρηση πληρωµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, η διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο
από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.
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γ)

3.

Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή
προθεσµία.

Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των
εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στον προϊστάµενο
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή:
α) Καθορίζεται συγκεκριµένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο
του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των έργων.
β) ∆ίνονται στοιχεία για τα τµήµατα του έργου που έχουν κατασκευαστεί µέχρι τη διακοπή των
εργασιών και για την εκτίµηση της αξίας τους.
γ) Περιγράφονται τα τµήµατα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για
καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα
κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. ∆ήλωση που δεν
περιλαµβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα. Η δήλωση
κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον φορέα κατασκευής
του έργου.

4.

Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παράγραφο 3 η διευθύνουσα υπηρεσία
εξακριβώνει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που
αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόµενο της δήλωσης.

5. Αν περάσει διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την επίδοση της ειδικής δήλωσης του
αναδόχου, για διακοπή των εργασιών µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του
έργου, ή δύο (2) µηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµών, ο ανάδοχος µπορεί να
ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των προηγούµενων
παραγράφων συνεκτιµώνται για το σχηµατισµό γνώµης στο αίτηµα του αναδόχου.
6.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης, λόγω παρέλευσης της
οριακής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η απόφαση
της διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών. Μέχρι τότε, όπως και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι
εργασίες συνεχίζονται µέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

7. Το δικαίωµα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύµβασης, στις περιπτώσεις που
προβλέπονται από το στοιχείο α΄ και από την πρώτη περίπτωση του στοιχείου β΄ της
παραγράφου 2, ασκείται µόνο µετά πάροδο τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης,
αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών ή από την
κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται στη διευθύνουσα
υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον φορέα
κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία που κοινοποιεί την
απόφασή της στην προϊσταµένη αρχή.
8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση µέσα σε δύο (2)
µήνες από την επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε
δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.
Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύµβασης, ο ανάδοχος µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει να
εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής µαζί µε την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η
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παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η
συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιµασία του χρόνου.
33. Ματαίωση διάλυσης ( άρθρο 63 του νόµου 3669/2008)
1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συµφωνεί µπορεί να µαταιωθεί η διάλυση, αφού αποζηµιωθεί ο
ανάδοχος για τις θετικές του µόνο ζηµίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης
ή τη διακοπή των εργασιών.
2.

Για τη µαταίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της
υπηρεσίας σχετική αίτηση µε στοιχεία υπολογισµού της αποζηµίωσης που αξιώνει. Η
διευθύνουσα υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση στην προϊσταµένη αρχή, µε ταυτόχρονη σχετική
εισήγησή της. Η προϊσταµένη αρχή συγκροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιµο των απαιτήσεων
του αναδόχου και εκτιµά το ύψος των θετικών ζηµιών που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση
της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο
πληροφορίες και συµπληρωµατικά στοιχεία.

3.

Η µαταίωση διάλυσης της σύµβασης και η σχετική αποζηµίωση εγκρίνονται µε απόφαση της
προϊσταµένης αρχής. Η έγκριση µαταίωσης της διάλυσης γίνεται µετά από προηγούµενη
γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζηµίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζηµίωση δεν µπορεί να
είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιµήσει η επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου, εκτός
αν πρόκειται για διόρθωση ή συµπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. Με την
έγκριση της µαταίωσης µπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρµογές στις προθεσµίες του
έργου.

34. Αποζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης ( άρθρο 64 του νόµου 3669/2008)
1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύµβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του
έργου και υπό την προϋπόθεση ότι µέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας
µικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συνολικού συµβατικού ποσού, καθώς και στις
περιπτώσεις που διαλύεται η σύµβαση µε αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο,
εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:
α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκοµισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή
προµήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκοµισθούν ή
επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προµήθεια από το χρονοδιάγραµµα των εργασιών σε
συνδυασµό µε τις τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκριµένου έργου, που επιβάλλουν την
προσκόµιση, την παραγωγή ή προµήθεια υλικών.
β) Η αξία του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται µόνον
εφόσον πρόκειται για τις πράγµατι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί
υπόψη η τυχόν χρησιµοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη
χρησιµοποίησής τους.
γ) Αποζηµίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του πέντε τοις
εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συµβατικού ποσού, µειωµένου κατά το ένα τέταρτο (1/4)
και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των
υλικών και του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων που η αποζηµίωσή τους
αναγνωρίζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση. Για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης
λαµβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το µέγεθος του έργου, ο χρόνος
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αποδέσµευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους
όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.
2. Η ανωτέρω αποζηµίωση, καθώς και η αποζηµίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος του αναδόχου
προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται µε απόφαση της
προϊσταµένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.
35. Υποκατάσταση ( άρθρο 65 του νόµου 3669/2008)
1. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση
του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Η έγκριση της
υποκατάστασης γίνεται από την προϊσταµένη αρχή, µετά από πρόταση της διευθύνουσας
υπηρεσίας, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση, που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο, έχει τα ίδια
προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον ανάδοχο και παρέχει τα
απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου, κατά την κρίση της προϊσταµένης αρχής που
λαµβάνει υπόψη της και τα σχετικά στοιχεία του Μ.Ε.ΕΠ.. Αν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε
τρόπο ότι έχει γίνει άµεση ή έµµεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική
επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά
γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου.
2.

Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται µαζί µε τον υποκατάστατο εις
ολόκληρον προς τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’
εξαίρεση µπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση µε απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του
προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του έργου και ο ανάδοχος
βρίσκεται σε προφανή αδυναµία να περατώσει το έργο.

3.

Για να εγκριθεί η υποκατάσταση µε απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην
αίτηση του αναδόχου προσδιορίζεται το τµήµα της εργολαβίας, για το οποίο ζητείται η
υποκατάσταση µε απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση µετά την οποία όλες οι
πληρωµές θα διενεργούνται απευθείας στον νέο ανάδοχο. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται και
δήλωση του νέου αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόµενο της αίτησης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή
καθορίζεται το τµήµα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση
δεν γίνεται για το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση µετά την οποία οι πληρωµές θα
διενεργούνται στον νέο ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος του αναδόχου επέχει
στο εξής θέση αναδόχου και αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες για το σύνολο του έργου ή για τα
τµήµατα του έργου που προσδιορίζονται µε την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης µε
απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαµβάνει και τις υποχρεώσεις του
αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3)
µήνες πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ’ ονόµατι του αρχικού αναδόχου ή το µέρος
τους που ορίζεται µε την εγκριτική απόφαση αποδίδονται, αφού προηγουµένως κατατεθούν
νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. Μόνο µετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η
απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του.

4. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί µέλος της, απαιτείται η
συναίνεση όλων των µελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι
προηγούµενες παράγραφοι.
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5. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης γίνεται ανακοίνωση στο Μ.Ε.ΕΠ. για να ληφθεί υπόψη κατά
την κρίση της εκχωρούσας επιχείρησης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
36. Κατασκευαστική κοινοπραξία ( άρθρο 66 του νόµου 3669/2008)
1. Επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξίας µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του Ν.3669/2008, όπως κάθε φορά ισχύει, για
την κατασκευή έργου, το οποίο έχει αναλάβει µία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές
(κατασκευαστική κοινοπραξία), αν:
α) όλα τα µέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας ανήκουν στις καλούµενες από τη διακήρυξη
τάξεις και κατηγορίες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και
β) το συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας γνωστοποιείται στον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής. Αν δεν γνωστοποιηθεί, δεν αναγνωρίζεται από τον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής µπορεί να µην εγκρίνει τη
σύσταση της κοινοπραξίας, µε απόφαση που λαµβάνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
ενός (1) µηνός από την ανωτέρω γνωστοποίηση. Μέχρι την έγκριση ή µέχρι την παρέλευση
της προθεσµίας αυτής δεν επιτρέπεται η σύµπραξη της κοινοπραξίας στην κατασκευή του
έργου. Ο αριθµός των µελών της κατασκευαστικής κοινοπραξίας δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα τρία, αν το έργο ανατέθηκε σε µία επιχείρηση, ή το διπλάσιο του αρχικού αριθµού των
εργοληπτικών επιχειρήσεων, αν το έργο ανατέθηκε σε κοινοπραξία εργοληπτικών
επιχειρήσεων.
2.

Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό συµµετοχής στην κατασκευαστική
κοινοπραξία τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, πρέπει
επιπλέον κάθε επιχείρηση της κοινοπραξίας να διατηρεί ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής
δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εκτός αν η συµµετοχή της στην αρχική κοινοπραξία ανέρχεται σε
ποσοστό µικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), οπότε αυτό ισχύει ως ελάχιστο ποσοστό
και στην κατασκευαστική κοινοπραξία. Στην περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας επιχειρήσεων
της ίδιας κατηγορίας, το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής καθεµίας των επιχειρήσεων αυτών στην
κατασκευαστική κοινοπραξία δεν µπορεί να είναι κατώτερο από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
Κάθε άλλη νέα επιχείρηση που µετέχει στην κατασκευαστική κοινοπραξία πρέπει να έχει
ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Τα επιπλέον µέλη της κοινοπραξίας
δεν επιτρέπεται να είναι κοινοπραξίες.

3. Τα µέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του κυρίου του έργου ή του φορέα
κατασκευής, για το σύνολο του έργου.
4. Στον υπολογισµό της εµπειρίας και του ορίου ανεκτέλεστου µέρους εργολαβιών δηµόσιων έργων
κάθε εργοληπτικής επιχείρησης, όπως το όριο αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 20 του Ν.3669/2008, λαµβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτελέστηκαν από
κατασκευαστικές κοινοπραξίες, στις οποίες συµµετείχε καθεµία από αυτές τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις, κατά το ποσοστό συµµετοχής της.

37. Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας ( άρθρο 67 του
3669/2008)
1.

νόµου

Η γνωστοποίηση της σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας µεταξύ εργοληπτικών
επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του Ν.3669/2008, η οποία προτίθεται να
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εκτελέσει έργο, που έχει αναλάβει µία ή περισσότερες από αυτές, γίνεται µε αίτηση του
αναδόχου, η οποία υποβάλλεται στη διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, µαζί µε πρωτότυπο
συµφωνητικό σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και φάκελο δικαιολογητικών,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
2. Το συµφωνητικό σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας τελεί υπό την αίρεση έγκρισής του
και πρέπει να περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τα εξής στοιχεία:
α) Σαφή αναφορά των στοιχείων των συµβαλλόµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, από τα
οποία να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και
ότι αυτές έχουν και τις ιδιότητες που απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του
Ν.3669/2008 και ειδικότερα:
i)

Εάν πρόκειται περί ατοµικής εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., το
ονοµατεπώνυµο, την ισχύουσα επαγγελµατική διεύθυνση και τον αριθµό εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις οποίες είναι γραµµένη.

ii) Εάν πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης µε νοµική προσωπικότητα εγγεγραµµένης στο
Μ.Ε.ΕΠ., την πλήρη επωνυµία και το διακριτικό τίτλο της εταιρίας, την ισχύουσα διεύθυνση,
τον αριθµό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις οποίες είναι
εγγεγραµµένη, καθώς και το ονοµατεπώνυµο, την ισχύουσα διεύθυνση, το επάγγελµα και την
ιδιότητα του φυσικού προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή του
συµφωνητικού σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και τα στοιχεία της απόφασης
του οργάνου, το οποίο δεσµεύει την εταιρία κατά το καταστατικό της, για την εκτέλεση του
έργου σε κοινοπραξία µε τα λοιπά µέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και για την
εξουσιοδότησή του να υπογράψει το συµφωνητικό σύστασής της.
iii) Εάν πρόκειται για εργοληπτική επιχείρηση µε έδρα εκτός Ελλάδος, µη εγγεγραµµένη στο
Μ.Ε.ΕΠ., τα στοιχεία των περιπτώσεων i και ii και αντί των στοιχείων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.,
τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης η οποία δύναται,
σύµφωνα µε το δίκαιο της έδρας της, να συµµετέχει σε δηµοπρασίες και να αναλαµβάνει την
εκτέλεση δηµόσιων έργων, της τάξης και της κατηγορίας του συγκεκριµένου έργου το οποίο
έχει αναλάβει ο ανάδοχος.
β) Σαφή αναφορά του ποσοστού συµµετοχής κάθε συµβαλλόµενης εργοληπτικής επιχείρησης
στην κατασκευαστική κοινοπραξία, από την οποία να αποδεικνύεται πλήρως η τήρηση των
σχετικών προϋποθέσεων έγκρισης της κοινοπραξίας αυτής, που ορίζουν οι διατάξεις του
άρθρου 66 του Ν.3669/2008.
γ) Σαφή αναφορά του έργου για την εκτέλεση του οποίου συνιστάται η κατασκευαστική
κοινοπραξία, η οποία να ταυτίζεται µε τον τίτλο του έργου που έχει αναλάβει ο αρχικός
ανάδοχος.
δ) Ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση όλων των συµβαλλοµένων περί αποδοχής όλων των όρων
της σύµβασης, µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου και περί της εις ολόκληρον ευθύνης
τους έναντι του εργοδότη για το σύνολο του έργου.
ε) Ορισµό φυσικού προσώπου, ως εκπροσώπου της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, µε τον
αναπληρωτή του για τους οποίους ισχύουν τα εξής:
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i) Σε περίπτωση που ο αρχικός ανάδοχος είναι κοινοπραξία, ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι
µέλος αυτής ή νόµιµος εκπρόσωπος εταιρίας, µέλους της κοινοπραξίας, ο δε αναπληρωτής
µπορεί να είναι µέλος ή νόµιµος εκπρόσωπος των υπόλοιπων µελών της κατασκευαστικής
κοινοπραξίας.
ii) Σε περίπτωση που ο αρχικός ανάδοχος είναι µία εργοληπτική επιχείρηση, ο εκπρόσωπος
πρέπει να είναι το φυσικό πρόσωπο που τη συνιστά (επί ατοµικής επιχείρησης) ή ο νόµιµος
εκπρόσωπος αυτής (επί εταιρίας) και ο αναπληρωτής µπορεί να είναι πρόσωπο µε τις ίδιες
ιδιότητες από τα υπόλοιπα µέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας.
iii) Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύουν αναλόγως κατά τα λοιπά και οι σχετικές διατάξεις των
άρθρων 39 και 70 παράγραφοι 2 και 4 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
µέχρι σήµερα.
3. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση της παραγράφου 1 περιέχει ιδίως τα
εξής:
α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που τεκµηριώνουν τα στοιχεία της παραγράφου 2.α, όπως τα
ισχύοντα καταστατικά, αποφάσεις διοικητικών συµβουλίων, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ..
β) Τις ισχύουσες βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. (σε αντίγραφα νοµίµως επικυρωµένα) για
τις περιπτώσεις i και ii της παραγράφου 2.α και τα αντίστοιχα σχετικά στοιχεία για την
περίπτωση iii της ίδιας παραγράφου.
γ) Τις συµβολαιογραφικές πράξεις ορισµού εκπροσώπου και αναπληρωτή, σύµφωνα µε την
ανωτέρω παράγραφο 2.ε και τα άρθρα 39 και 70 παράγραφοι 2 και 4 του Ν.3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
δ) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα επιπλέον του αρχικού αναδόχου µέλη της
κατασκευαστικής κοινοπραξίας δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση ή προκειµένου για επιχείρηση µε έδρα εκτός Ελλάδας, σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία της
έδρας της.
ε) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα παρακάτω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήµατα τα οποία στερούν το δικαίωµα
συµµετοχής στη δηµοπρασία, όπως καθορίζονται κάθε φορά στη διακήρυξη δηµοπράτησης του
συγκεκριµένου έργου. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί από την αρµόδια
εισαγγελική αρχή ή την αντίστοιχη δηµόσια αρχή (επί επιχειρήσεων µε έδρα εκτός Ελλάδας, µη
εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ.) και αφορούν στα εξής φυσικά πρόσωπα:
i) επί ατοµικής επιχείρησης, στο πρόσωπο που ανήκει αυτή,
ii) επί προσωπικής εταιρίας, στους διαχειριστές,
iii) επί Ε.Π.Ε. στους διαχειριστές,
iv) επί Α.Ε. στον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
v) στον εκπρόσωπο της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και στον αναπληρωτή του.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης ότι δεν της
επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωµα ποινή η οποία της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής στη
δηµοπρασία.
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ζ) Βεβαιώσεις των αρµόδιων οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιώσεις ασφαλιστικής
ενηµερότητας), από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι κάθε επιπλέον του αρχικού αναδόχου µέλος
της κατασκευαστικής κοινοπραξίας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία
ή µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος.
η) Βεβαιώσεις των αρµόδιων φορολογικών αρχών (βεβαιώσεις φορολογικής ενηµερότητας), από τις
οποίες να αποδεικνύεται ότι κάθε επιπλέον του αρχικού αναδόχου µέλος της κατασκευαστικής
κοινοπραξίας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων,
σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία ή µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος.
θ) Υπεύθυνη δήλωση κάθε επιπλέον του αρχικού αναδόχου µέλους της κατασκευαστικής
κοινοπραξίας, για το ύψος του ανεκτέλεστου µέρους των εργολαβικών της συµβάσεων
δηµόσιων έργων.
4. Εργοληπτικές επιχειρήσεις κάτοχοι «ενηµερότητας πτυχίου» σε ισχύ δεν προσκοµίζουν όσα από
τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίστηκαν για την έκδοση της ενηµερότητας πτυχίου.
5. Η διευθύνουσα υπηρεσία οφείλει να διαβιβάσει αµέσως στην προϊσταµένη αρχή την αίτηση του
αναδόχου και τα συνηµµένα σε αυτή στοιχεία, µαζί µε αιτιολογηµένη εισήγησή της για την
έγκριση ή µη της σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Επί της αιτήσεως αποφασίζει η
προϊσταµένη αρχή, µέσα στην αποκλειστική προθεσµία του ενός (1) µηνός, που ορίζεται στις
διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. Αν κατά την εξέταση της αίτησης
διαπιστωθούν ελλείψεις, µπορεί να προσκληθεί ο ανάδοχος για τη συµπλήρωσή τους. Στην
περίπτωση αυτή µπορεί να ανασταλεί η ανωτέρω προθεσµία, µέχρι τη συµπλήρωση των
ελλείψεων και την υποβολή των δικαιολογητικών που λείπουν.
6. Η προϊσταµένη αρχή, µε ειδική αιτιολόγηση, µπορεί να µην εγκρίνει τη σύσταση της
κατασκευαστικής κοινοπραξίας, οι δε λόγοι µη έγκρισης µπορούν να βασίζονται µόνο σε
τεκµηριωµένα στοιχεία προερχόµενα κυρίως από την υπηρεσία του µητρώου του άρθρου 92
του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, σχετικά µε την ικανότητα και
αξιοπιστία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, που µετέχουν στην κατασκευαστική κοινοπραξία
(εκτός από τον ανάδοχο), για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου. Η απόφαση αυτή της
προϊσταµένης αρχής, περί µη έγκρισης της σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας,
εκδίδεται µόνο µέσα στην αποκλειστική προθεσµία της παραγράφου 5 και κοινοποιείται αµέσως
στη διευθύνουσα υπηρεσία, καθώς και στον ανάδοχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 του
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. Πριν από την ολοκλήρωση της
ανωτέρω κοινοποίησης, και πάντως µέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία, αν εκδοθεί
αρνητική απόφαση, η προϊσταµένη αρχή γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία µε κάθε
πρόσφορο µέσο (όπως εσωτερικό σηµείωµα, τηλεοµοιοτυπία, τηλεφωνικώς) το γεγονός ότι
εκδόθηκε η απόφαση και τα στοιχεία αυτής, για την επέλευση των συνεπειών της παραγράφου
7.
7. Η προϊσταµένη αρχή και η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούνται ύστερα από σχετική αίτηση του
αρχικού αναδόχου ή του εκπροσώπου της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, που υποβάλλεται
µετά από την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσµίας της παραγράφου 5, να του
γνωστοποιήσουν εγγράφως αν εκδόθηκε ή δεν εκδόθηκε µέσα στην προθεσµία απόφαση για τη
µη έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Σε περίπτωση µη χορήγησης απάντησης το
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αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας, τεκµαίρεται η έγκριση της κοινοπραξίας, εκτός
αν σε αυτήν µετέχουν µέλη που δεν ανήκουν σε καλούµενες από τη διακήρυξη τάξεις και
κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. ή παραβιάζονται οι περιορισµοί που προβλέπει το άρθρο 66 του
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, ως προς την κατανοµή των
ποσοστών συµµετοχής. Σε περίπτωση µη έγκρισης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας ο
ανάδοχος µπορεί να προσβάλει τη σχετική απόφαση µε αίτηση θεραπείας, σύµφωνα µε το
άρθρο 76 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, µέσα στην
προβλεπόµενη τρίµηνη προθεσµία, η οποία αρχίζει από την πλήρη κοινοποίηση της απόφασης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 6.
8. Η απόφαση της προϊσταµένης αρχής, µε την οποία εγκρίνεται η σύσταση της κατασκευαστικής
κοινοπραξίας, κοινοποιείται αµέσως στον εκπρόσωπο αυτής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 44
του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, καθώς και στη διευθύνουσα
υπηρεσία, µαζί µε επικυρωµένο αντίγραφο του υποβληθέντος συµφωνητικού σύστασης της
κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Εάν η έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας γίνει
αυτοδικαίως κατά τις διατάξεις των τρίτου και τέταρτου εδαφίων της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα,
η διευθύνουσα υπηρεσία οφείλει, εντός δέκα (10) ηµερών από τότε που θα το ζητήσει
εγγράφως ο εκπρόσωπος αυτής, να εκδώσει σχετική βεβαίωση για την ανάληψη του έργου από
αυτήν, προς χρήση ενώπιον των αρµόδιων φορολογικών, ελεγκτικών ή άλλων αρχών,
χορηγώντας του και επικυρωµένο αντίγραφο του υποβληθέντος συµφωνητικού σύστασης της
κατασκευαστικής κοινοπραξίας.
9. Στα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ., τα οποία εκδίδει η διευθύνουσα υπηρεσία, εν σχέσει µε το
έργο, καθώς και στις κάθε είδους βεβαιώσεις για την εµπειρία από την κατασκευή του έργου και
για το ανεκτέλεστο, αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την ανάληψη του έργου
από την κατασκευαστική κοινοπραξία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 66 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
10. Μετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, ο ανάδοχος
υποκαθίσταται από αυτήν στην κατασκευή του έργου. Με αίτηση της εγκεκριµένης
κατασκευαστικής κοινοπραξίας αντικαθίστανται οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου που είχε
χορηγήσει ο αρχικός ανάδοχος, εφαρµοζοµένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων, όπως των
άρθρων 35 και 39 της παραγράφου 1 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι
σήµερα.

38. Υπεργολαβία( άρθρο 68 του νόµου 3669/2008)
1. Όταν συνάπτεται σύµβαση µίσθωσης έργου µεταξύ του αναδόχου δηµόσιου έργου και
εργοληπτικής επιχείρησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα για την κατασκευή µέρους του
έργου που έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται
«εγκεκριµένος» µε τις συνέπειες του παρόντος, µετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του
φορέα κατασκευής όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει
και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη µε το ποσό της σύµβασης υπεργολαβίας
και
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β) Ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο έχει γνωστοποιήσει στον
κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύµβαση υπεργολαβίας.
Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%)
του ποσού της σύµβασής του µε τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής, αφού ληφθούν
υπόψη όλες οι συµβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί.
Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής µπορούν µε απόφασή τους, που εκδίδεται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να µην
εγκρίνουν την υπεργολαβία αυτή. Στα έργα µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη µεγαλύτερη του
ορίου εφαρµογής της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Οδηγίας η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
υποχρεώσει µε τη διακήρυξη τους διαγωνιζόµενους, στην περίπτωση που αναδειχθούν
ανάδοχοι, να αναθέσουν σε τρίτους υπεργολάβους συµβάσεις που αντιπροσωπεύουν κατά
µέγιστο όριο το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το
αντικείµενο της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή η διακήρυξη αναφέρει τα στοιχεία που πρέπει
να υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους για την απόδειξη της συνεργασίας. Κατά την
υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει την υπεργολαβική
σύµβαση, εφαρµοζοµένης κατά τα λοιπά της κείµενης νοµοθεσίας για την έγκριση της
υπεργολαβίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να χορηγήσει προθεσµία στον ανάδοχο και
κατ’ αίτησή του, για την προσκόµιση της υπεργολαβικής σύµβασης µε τον αρχικώς προταθέντα
υπεργολάβο ή άλλον που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής προσόντα,
εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει τη
διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, εφόσον δεν συνάψει εν τέλει την υπεργολαβική σύµβαση.
2.

Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:
α) Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιµολόγια που
εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό
της εµπειρίας και του ορίου του ανεκτέλεστου µέρους εργολαβιών δηµόσιων έργων του
υπεργολάβου.
β) Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιµολόγια που
εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο αφαιρείται από το ανεκτέλεστο του
αναδόχου. Για το ποσό της σύµβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται
πιστοποιητικό εµπειρίας για χρήση στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται
πιστοποιητικό εµπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ. ανάγεται στο µισό του χρόνου
επίβλεψης.

39. Όροι και διαδικασία έγκρισης υπεργολαβίας ( άρθρο 69 του νόµου 3669/2008)
1.

Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριµένου µε τις συνέπειες της παραγράφου 2 του
άρθρου 68, υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του
υπεργολάβου. Ως προς την υποβολή της αίτησης και το ελάχιστο περιεχόµενο του
συµφωνητικού σύναψης σύµβασης έργου µεταξύ του αναδόχου και του υπεργολάβου,
εφαρµόζονται αναλογικώς όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Ν.3669/2008
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. Επιπλέον στο συµφωνητικό της υπεργολαβίας
πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα οι εργασίες ή το µέρος του έργου που αναλαµβάνει ο
υπεργολάβος, καθώς και η αξία της σύµβασης υπεργολαβίας.

2.

Η απόφαση έγκρισης ή µη της σύναψης της σύµβασης της προηγούµενης παραγράφου
λαµβάνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των δεκαπέντε
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(15) ηµερών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν.3669/2008 ως προς δε την
κοινοποίησή της, καθώς και για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, για την αυτοδίκαιη έγκριση και
για τα εκδιδόµενα από την Υπηρεσία πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ. και τις κάθε είδους
σχετικές βεβαιώσεις ισχύουν, εφαρµοζόµενα αναλογικώς, όσα ορίζονται στις παραγράφους 5, 6
και 8 του άρθρου 67 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
40. Πτώχευση, θάνατος ( άρθρο 70 του νόµου 3669/2008)
1.

Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύµβαση διαλύεται αυτοδίκαια.

2.

Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή µερικών από τα µέλη της κοινοπραξίας εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το
ένα, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυµένη ως προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία
συνεχίζεται υποχρεωτικά για το σύνολο του έργου από το άλλο µέλος µόνο, το οποίο
αναλαµβάνει έναντι του κυρίου του έργου όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους
που πτώχευσε και που απορρέουν από την εργολαβική σύµβαση. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας
ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται έναντι του κυρίου του έργου από τα
λοιπά µέλη. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του µέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει το
έργο έναντι του µέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η
παράγραφος αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων
µελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα µέλη της
κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της
εργολαβικής σύµβασης, ο κύριος του έργου µπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τη σύµβαση,
αζηµίως γι’ αυτόν.

3.

Αν ο ανάδοχος είναι ατοµική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύµβαση
διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η αποπεράτωση των
εργασιών από τους κληρονόµους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν όλες τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του αναδόχου. Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των
κληρονόµων που πρέπει να υποβληθεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από το θάνατο του αναδόχου.

4.

Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που µετείχαν στην
κοινοπραξία µε τις ατοµικές τους επιχειρήσεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου. Αν µέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που µετείχαν σε αυτήν µε
τις ατοµικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυµένη ως προς
τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του έργου υποχρεωτικά από το
άλλο µέλος που αναλαµβάνει απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία µεταξύ των
κληρονόµων του θανόντα και του άλλου µέλους της κοινοπραξίας ρυθµίζονται κατά τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία
συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών που αναλαµβάνουν απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του θανόντος, που προκύπτουν από την εργολαβική σύµβαση,
ενώ κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων.

41. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ( άρθρο 71 του νόµου 3669/2008 και το άρθρο 136 του
νόµου 4070/2012)
1. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων αναφέρει
στη διευθύνουσα υπηρεσία αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις
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δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει
συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο
προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των
εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Τίθονται προθεσµίες για την έκδοση της
βεβαίωσης περαίωσης, ήτοι 10 ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας αν οι εργασίες έχουν
περατωθεί, για την αναφορά του επιβλέποντα και άλλες δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή
της αναφοράς του επιβλέποντα για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης από τον
Προϊστάµενο της ∆.Υ.. Αν οι ανωτέρω προθεσµίες δεν τηρηθούν, ο ανάδοχος µπορεί να
υποβάλλει όχληση, οπότε θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες
µετά.
Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των
προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν
αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
επόµενων άρθρων.
2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας
γνωστοποιεί µε διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και τάσσει
εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης
εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που
περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.
3. 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, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο εφαρµόζονται, ανάλογα µε την
περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιηθήκαν µε το
άρθρο 135 του Ν.4070/2012.
Μετά τη λήξη των προθεσµιών περαιώσεως των εργασιών, την οποία αναφέρει εγγράφως ο
ανάδοχος προς την Υπηρεσία, ο επιβλέπων ενεργεί έλεγχο των έργων για να διαπιστώσει αν αυτά
έχουν περαιωθεί και υποστεί ικανοποιητικά κάθε δοκιµασία, προβλεποµένη από τη σύµβαση και
ακολούθως εκδίδεται η βεβαίωση περαίωσης.
42. ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση ( άρθρο 72 του νόµου 3669/2008)
1.

Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα που
έχουν περατωθεί µπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής
παραλαβής.

2. Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας
υπηρεσίας, του επιβλέποντος και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε
υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συµπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος
της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική µνεία κατά περίπτωση και του
κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των τµηµάτων που παραδίδονται
για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τα
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συµβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει
ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
4.

Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του
έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση
προκύπτει από τη φύση των εργασιών.

5. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου.

43. Προσωρινή παραλαβή του έργου( άρθρο 73 του νόµου 3669/2008 και το άρθρο 136 του
νόµου 4070/2012)
1.

Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαµβάνεται προσωρινά. Με την
προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες
συµπληρωµατικών συµβάσεων παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης.

2. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του
έργου, εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου µέσα
σε δύο (2) µήνες από την πιο πάνω περάτωση. Αν η τελική επιµέτρηση υποβληθεί από τον
ανάδοχο µεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από
την υποβολή της τελικής επιµέτρησης και του µητρώου του έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική
επιµέτρηση από τον ανάδοχο, η προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την
κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιµέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η
παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες, η
παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από
τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του
φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του
Ν.3669/2008 πειθαρχικές ποινές, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει µέχρι σήµερα.
3. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταµένη αρχή ορίζει την επιτροπή
παραλαβής, αφού προηγουµένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των
εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιµέτρησης. Η επιτροπή είναι τριµελής, όταν όµως
πρόκειται για σηµαντικά έργα µπορεί να ορισθούν µέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον µέλη για να
περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα µε τη φύση του έργου. Στην
επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της
διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιµοποιήσει το έργο είναι άλλος
από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταµένη αρχή µπορεί να περιλάβει στην
επιτροπή µέλη που υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιµοποιήσει το έργο. Η επιτροπή
παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή µε πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου
της. 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. Αν υπάρξει αδυναµία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή µέλος
της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους µε
σχετική µνεία των λόγων της αδυναµίας υπογραφής.
4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν
την επιµέτρηση µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις
ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται,
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χωρίς να δεσµεύεται από το περιεχόµενο του τελικού συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα, στον
οποίο µπορεί να επέµβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και
αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των
εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης
ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις
παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωµατικές, που
πρέπει να αποκατασταθούν, ή παραδεκτές µεν αλλά µε µείωση της τιµής τους.
5.

Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόµιµα και χωρίς την
παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του
κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως
πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται µέσα στην προθεσµία της
παραγράφου 1 του άρθρου 76 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα,
υπολογιζόµενη από την υπογραφή του µε επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η
προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται µε την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταµένη
αρχή. Αυτή µπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου µέχρι να αποκατασταθούν από
τον ανάδοχο τα ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται µέσα σε έναν (1) µήνα από
την πλήρη αποκατάσταση.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής
τµηµάτων έργων που περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό
προβλέπεται από τη σύµβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που µια εργολαβία
δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης.
7. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύµφωνα µε την απόφαση ∆ΕΕΠΠ/ οικ.433/ 19.9.2000 (ΦΕΚ
1176 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

44. Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων (άρθρο 74 του νόµου 3669/2008)
1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται
στη συντήρησή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 58 παράγραφος 1 και 75 παράγραφος 2 του
Ν.3669/2008 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά
σε δεκαπέντε (15) µήνες. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να
ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχοµένως και µε ιδιαίτερο αντάλλαγµα, όχι όµως
µεγαλύτερος από τρία (3) έτη. Για έργα προϋπολογισµού υπηρεσίας µέχρι του ορίου που
γίνονται δεκτές στις δηµοπρασίες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α2 τάξης, εφόσον η φύση των
εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται µακροχρόνια συντήρησή τους, µπορεί µε τα
συµβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης µικρότερος των δεκαπέντε (15) µηνών. Ο
χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο (2)
µήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία
που υποβλήθηκε ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση.
2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε
βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελούνται µε έγκριση της
υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την
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υπηρεσία. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το
χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε
οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου.
45. Οριστική παραλαβή – Χρόνος Εγγυήσεων( άρθρο 75 του νόµου 3669/2008 και το άρθρο
136 του νόµου 4070/2012)
1. Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των
παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 136 του νόµου
4070/2012.
2. Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από
τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από τότε που λήγει ο
χρόνος εγγύησης, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
µέχρι σήµερα. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία,
θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή από τον
ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του
φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του
Ν.3669/2008 πειθαρχικές ποινές, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. Αν η
προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται
ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.
3. Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή κατάσταση των εργασιών.
4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, µε τα συµβατικά τεύχη µπορεί να ορίζονται πρόσθετες
ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και µετά την οριστική παραλαβή.
5.

Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και της παραγράφου 3 του άρθρου 176 του
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, εφαρµόζονται είτε η οριστική
παραλαβή διενεργηθεί πραγµατικά είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων
του αναδόχου από την εργολαβική σύµβαση. Τα δικαιώµατα του αναδόχου από την σύµβαση
αποσβένονται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται αν δεν ασκηθούν εντός 2
µηνών από την εµφάνισή της γενεσιουργού της αιτία.
7.

Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις
ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το
εργολαβικό αντάλλαγµα που τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.

8.

Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

Oρίζεται χρόνος εγγυήσεως δεκαπέντε (15) µηνών µετά την πάροδο του οποίου θα γίνει η
οριστική παραλαβή του έργου.
Αν ο ανάδοχος παραµελήσει τη συντήρηση των έργων και επήλθε ή επίκειται βλάβη αυτών τότε
καλείται εγγράφως όπως µέσα σε ορισµένη προθεσµία συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν
δεν συµµορφωθεί προς την παραπάνω διαταγή, οι σχετικές εργασίες εκτελούνται από τον κύριο του
έργου σε βάρος και για λογαριασµό του από τις κατατιθεµένες εγγυήσεις ή από τα οφειλόµενα σ'
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αυτόν ποσά και σε περίπτωση ανεπαρκείας αυτών, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του
εργολάβου µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις
περί εισπράξεως δηµοτικών και κοινοτικών εσόδων.
46. Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας ( άρθρο 76 του νόµου 3669/2008)
1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννοµο
συµφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται µε κατάθεση στη διευθύνουσα
υπηρεσία, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, από την κοινοποίηση της
πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά
στον παρόντα Κώδικα.
2. Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταµένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις. Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της µέσα σε δύο (2) µήνες
από την κατάθεση της ένστασης.
3. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή µερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία
της προηγούµενης παραγράφου, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε
ανατρεπτική προθεσµία τριών (3) µηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την
άπρακτη πάροδο του διµήνου. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως, µετά την
πάροδο του διµήνου, δεν µεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσµίας για την άσκηση
αίτησης θεραπείας. Αίτηση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της
προϊσταµένης αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον µε τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές
δηµιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να
προηγηθεί ένσταση και η τρίµηνη ανατρεπτική προθεσµία για την άσκηση της αίτησης
θεραπείας αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.
4. Η αίτηση θεραπείας δεν είναι απαραίτητο να έχει συνταχθεί µε ορισµένο τύπο, πρέπει όµως να
περιλαµβάνει µνεία της πράξης ή της παράλειψης κατά της οποίας στρέφεται, σύντοµο ιστορικό
της σύµβασης και της διαφωνίας, τους λόγους στους οποίους στηρίζει τις απόψεις του αυτός
που υποβάλλει την αίτηση και τέλος συγκεκριµένα και µε σαφήνεια τα αιτήµατά του.
5. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων και η επίδοσή της γίνεται πάντοτε µε δικαστικό επιµελητή, κοινοποιείται δε και στην
υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για
παράλειψη έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γίνεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία.
6. Η αίτηση θεραπείας συνοδεύεται από αντίγραφα της πράξης από την οποία προήλθε η διαφωνία,
της ένστασης που υποβλήθηκε κατ’ αυτής και της πράξης ή απόφασης κατά της οποίας
στρέφεται η αίτηση, αν κοινοποιήθηκε τέτοια πράξη ή απόφαση.
7. Η διευθύνουσα υπηρεσία και η αρµόδια για την ένσταση προϊσταµένη αρχή υποχρεούνται να
διαβιβάσουν στην αρµόδια για την αίτηση θεραπείας υπηρεσία το φάκελο της υπόθεσης που
περιλαµβάνει πάντοτε τα συµβατικά τεύχη ή αντίγραφά τους. Τα συµβατικά τεύχη µπορεί να τα
προσκοµίσει και αυτός που υποβάλλει την αίτηση.
8. Αίτηση θεραπείας µπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το ∆ηµόσιο. Αν η
αρµοδιότητα για την απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας ασκείται από όργανο του φορέα, επί
αιτήσεων θεραπείας του προηγούµενου εδαφίου αποφασίζει πάντοτε ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.
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9.

Αν δεν είναι το ∆ηµόσιο κύριος του έργου, αντίγραφο της αίτησης θεραπείας επιδίδεται στον
αντισυµβαλλόµενο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επίδοσή της στον Υπουργό, διαφορετικά
η αίτηση θεραπείας θεωρείται σαν να µην έχει ασκηθεί. Ο αντισυµβαλλόµενος µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός µπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων τις τυχόν αντιρρήσεις του επί αιτήσεως θεραπείας. Η
παράλειψη υποβολής αντιρρήσεων δεν δηµιουργεί τεκµήριο αποδοχής των όσων προβάλλονται
στην ένσταση ή την αίτηση θεραπείας, τα οποία µπορεί ο ενδιαφερόµενος να αποκρούσει για
πρώτη φορά στο ∆ικαστήριο.

10. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας
υποχρεούται να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων
επικυρωµένο αντίγραφο του αποδεικτικού εµπρόθεσµης επίδοσης της αίτησής του αυτής στον
αντισυµβαλλόµενο. Η υποβολή του εν λόγω αντιγράφου γίνεται µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την επίδοση της αίτησης θεραπείας στον αντισυµβαλλόµενο. Οι αιτήσεις θεραπείας
στην περίπτωση αυτή δεν εισάγονται για συζήτηση στο αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο πριν
περάσει η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου για υποβολή αντιρρήσεων. Οι
αντιρρήσεις συζητούνται µαζί µε την αίτηση θεραπείας, µε τις οποίες συζητούνται και
εξετάζονται και οι τυχόν αντίθετες για το ίδιο θέµα αιτήσεις θεραπείας. Σε περίπτωση αντίθετων
αιτήσεων θεραπείας, όταν αρµόδιος να αποφασίσει επί αιτήσεως θεραπείας του κυρίου του
έργου είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 9, η αρµοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων
επεκτείνεται και στη συνεξεταζόµενη αντίθετη αίτηση θεραπείας του αναδόχου, έστω και αν
διαφορετικά αρµόδιο να αποφασίσει για την τελευταία αυτή αίτηση θεραπείας θα ήταν όργανο
του κυρίου του έργου.
11. Προκειµένου να συζητηθεί η αίτηση θεραπείας στο τεχνικό συµβούλιο η αρµόδια για την
εισήγηση υπηρεσία, σε συνεννόηση µε τη Γραµµατεία του Συµβουλίου καλεί µε έγγραφη
πρόσκλησή της τον ανάδοχο να παραστεί, σε ορισµένη ηµέρα και ώρα και πάντως όχι νωρίτερα
από δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στη συνεδρίαση του συµβουλίου, για να υποστηρίξει τις
απόψεις του και να δώσει κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση που θα ζητηθεί από τα µέλη
του συµβουλίου. Η επίδοση της πρόσκλησης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 44 του
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. Κατά τη συζήτηση καλείται επίσης,
κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου και ο κύριος του έργου που
υποβάλλει αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις κατ’ αυτής.
12. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παρέστη ο ίδιος ή µε αντιπρόσωπό του,
γίνεται σχετική µνεία στα πρακτικά του συµβουλίου και το συµβούλιο προχωρεί στην εξέταση
της αίτησης θεραπείας και χωρίς την παρουσία του. Τα ίδια εφαρµόζονται και όταν κληθεί και
δεν παραστεί ο κύριος του έργου που άσκησε αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις.
13. Η εξέταση της αίτησης θεραπείας αρχίζει µε την προφορική ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης
της αρµόδιας υπηρεσίας προς το συµβούλιο. Η εισήγηση ερευνά πρώτα το εµπρόθεσµο της
αίτησης θεραπείας, της ένστασης που τυχόν προηγήθηκε, της επίδοσης της αίτησης θεραπείας
στον αντισυµβαλλόµενο, στις περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια επίδοση, καθώς και των
αντιρρήσεων του αντισυµβαλλοµένου, αν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις. Στη συνέχεια εξετάζει
την ουσιαστική βασιµότητα της αίτησης θεραπείας, ανάλογα µε τους περιεχόµενους σε αυτή
λόγους και τα προβαλλόµενα σχετικά αιτήµατα. Αν η αίτηση έχει οικονοµικό αντικείµενο, η
εισήγηση περιλαµβάνει εκτίµηση αυτού. Την προφορική ανάπτυξη της εισήγησης ακολουθεί
συζήτηση για την πλήρη ενηµέρωση των µελών του συµβουλίου στην υπόθεση. Στη συνέχεια
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καλείται να ακουσθεί αυτός που άσκησε την αίτηση θεραπείας και αυτός που τυχόν υπέβαλε
αντιρρήσεις. Ο πρόεδρος του συµβουλίου ορίζει τη σειρά ακρόασης ή και την ενδεχόµενη
ταυτόχρονη ακρόαση. Όταν οι ενδιαφερόµενοι αποχωρήσουν, συνεχίζεται η συζήτηση από το
συµβούλιο, το οποίο µετά το τέλος της συζήτησης γνωµατεύει αιτολογηµένα για την υπόθεση.
14. Σε κάθε αίτηση θεραπείας αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων, ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από
την επίδοση της αίτησης θεραπείας.
15. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων ή αν ο Υπουργός δεν εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του µέσα στην
τρίµηνη προθεσµία της παραγράφου 14, δικαιούται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας
να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστή. ριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του επόµενου άρθρου. Η
κοινοποίηση της απόφασης γίνεται µέσα στην ανωτέρω τρίµηνη προθεσµία. Σε περίπτωση που
τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα δεν προσκοµίσουν µέχρι το δεύτερο δεκαήµερο του τρίτου µήνα
το σχέδιο απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων Έργων ή το αρµόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν δηµόσια έργα,
επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν.3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
16. Αν η αίτηση θεραπείας είναι εµπρόθεσµη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων µπορεί να εκδώσει την απόφασή του και µετά την πάροδο της προθεσµίας
της παραγράφου 14, αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν του έτους από τη λήξη αυτής, εφόσον δεν
έχει λήξει η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής ή έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα σχετική
προσφυγή και δεν έχει ακόµα εκδοθεί επί της προσφυγής αυτής απόφαση του ∆ικαστηρίου. Η
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων που εκδίδεται
σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο και είναι εκτελεστή µόνο
αν την αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας και παραιτηθεί από το δικαίωµα
άσκησης προσφυγής και από τυχόν ασκηθείσα προσφυγή του. Η αποδοχή µπορεί να γίνει σε
ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής
απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν εκδοθείσα απόφαση του εφετείου κατισχύει.
17. Όπου σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων νοούνται και οι άλλες αρχές, οι οποίες σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις
αποφασίζουν επί αιτήσεων θεραπείας, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 8.
18. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις αποφάσεων ή
εγκρίσεων των αρχών ή οργάνων όλων των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που
αναφέρονται στις συµβάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων έργων. Αρµόδιος Υπουργός
είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

47. ∆ικαστική επίλυση διαφορών( άρθρο 77 του νόµου 3669/2008)
1. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη σύµβαση κατασκευής
δηµόσιου έργου επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο αρµόδιο δικαστήριο κατά
τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας ή του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, µε την
επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων. Η κατά τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας διάκριση
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µεταξύ των ενδίκων βοηθηµάτων της προσφυγής και της αγωγής (άρθρα 63 και 71) ισχύει και
στις διαφορές του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
2. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών αυτών είναι το διοικητικό ή πολιτικό εφετείο
της περιφέρειας στην οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν το
έργο εκτελείται στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, αρµόδιο καθίσταται εκείνο που
ορίζει ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, ύστερα από αίτηση
εκείνου που ενδιαφέρεται να ασκήσει την προσφυγή.
3.

Της προσφυγής στο εφετείο προηγείται υποχρεωτικά αίτηση θεραπείας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 76, διαφορετικά η προσφυγή κηρύσσεται απαράδεκτη. Η προσφυγή στο
εφετείο ασκείται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της
απόφασης που εκδόθηκε επί της αιτήσεως θεραπείας ή από τη λήξη της τρίµηνης προθεσµίας
της παραγράφου 14 του άρθρου 76 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι
σήµερα.. Εάν το έργο εκτελείται στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, η αίτηση για
τον καθορισµό του αρµόδιου εφετείου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, υποβάλλεται µέσα στην
ίδια δίµηνη ανατρεπτική προθεσµία. Στην περίπτωση αυτή η δίµηνη ανατρεπτική προθεσµία για
άσκηση προσφυγής αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης του Προέδρου του Συµβουλίου
Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας στις
περιπτώσεις που ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν
σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

4.

Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντοµότερα. Οι διάδικοι
υποχρεούνται να προσκοµίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά µέσα. Το
δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου. Αν
ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο διοικητικό εφετείο από τη ∆ιοίκηση, η συζήτηση
αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται µε βάση τα στοιχεία που
προσκοµίζει ο προσφεύγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.

5. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µια δικάσιµο, ανεξάρτητα από τη
δικαιοδοσία που υπάγεται η υπόθεση. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, επιτρέπεται διακοπή για άλλη
ηµέρα και ώρα ενώπιον των ίδιων δικαστών, µε προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα
πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων, των µαρτύρων και εκείνων που δεν
παρίστανται. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου
λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3)
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην
αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο και
αρκεί πιθανολόγηση. Οι αποφάσεις του διοικητικού ή πολιτικού εφετείου είναι αµέσως
εκτελεστές.
6.

Η αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων του πολιτικού εφετείου επιτρέπεται µόνο για τους
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθµός 1 έως 7, 9, 16, 17, 19 και 20 του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης, της
οποίας η αποκατάσταση δεν είναι εύκολη, µπορεί να διαταχθεί µε αίτηση κάποιου από τους
διαδίκους η ολική ή εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον
όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της
απόφασης από την παροχή εγγύησης από το διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση
αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το
αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, το οποίο συγκροτείται
από τρία µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση
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της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους
έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
7. Σε περίπτωση που ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής ασκήσει αναίρεση, µε αίτηση του
αναδόχου, µπορεί µέχρι την εκδίκασή της να γίνει συµβιβασµός. Για το συµβιβασµό εκδίδεται
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή του αρµόδιου
οργάνου των φορέων που εκτελούν δηµόσια έργα, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού
συµβουλίου. Μετά την αποδοχή αυτής από τον ανάδοχο, ο κύριος του έργου ή ο φορέας
κατασκευής παραιτείται από την αναίρεση.
8. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα
τα µέλη της, που µεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική οµοδικία.
48. ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών ( άρθρο 78 του νόµου 3669/2008 )
1.

Στη διακήρυξη διαγωνισµού ή στη µε κάθε τρόπο καταρτιζόµενη σύµβαση εκτέλεσης έργου
µπορεί να εγκριθεί και περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας.

2.

Η σχετική έγκριση και οι όροι της διαιτησίας καθορίζονται χωρίς καµία δέσµευση από
οποιαδήποτε άλλη διάταξη, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, Οικονοµίας και Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

49. Ασφάλιση Έργου ( άρθρο 157 του νόµου 4281/2014 )
Σύµφωνα µε το 157 του νόµου 4281/2014 οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να
παράσχουν «Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης», η οποία καλύπτει την
αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται από τον ανάδοχο της σύµβασης κατά την εκτέλεσή της. Η
ασφάλιση αυτή ζητείται υποχρεωτικά στις δηµόσιες συµβάσεις έργων.
50. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Γενικές ∆ιατάξεις (Άρθρο 80 του νόµου 3669/2008)
1. Την κατασκευή δηµοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαµβάνουν ηµεδαπές επιχειρήσεις που είναι
εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη µε το έργο
κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών - Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
Οι επιχειρήσεις αυτές µπορεί να είναι ατοµικές ή εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής ή
συνεταιρισµοί, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 100 του Ν.3669/2008. Το
Μ.Ε.ΕΠ. τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, σύµφωνα µε το
άρθρο 92 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, για την παρακολούθηση
της τεχνικής και οικονοµικής ικανότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυµούν να
αναλαµβάνουν την εκτέλεση δηµοσίων έργων.
2. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ε.Ο.Χ., που έχουν τα
ουσιαστικά προσόντα, γίνονται δεκτές στους διαγωνισµούς και µπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση
δηµοσίων έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Σε
άλλες περιπτώσεις αλλοδαπές κατασκευαστικές επιχειρήσεις µπορεί να γίνουν δεκτές, όταν
προκηρύσσεται ειδικός διεθνής διαγωνισµός σύµφωνα µε διακήρυξη ή τύπους διακήρυξης που
εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.
3. Για την παρακολούθηση της τεχνικής εµπειρίας στην κατασκευή έργων των προσώπων που
στελεχώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μ.Ε.ΕΠ., τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
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Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, η εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ. µιας
επιχείρησης και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής µε την αναθεώρησή της, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 96 και 97 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µέχρι σήµερα, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση αυτή της
κατασκευής δηµοσίου έργου, κατά τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
µέχρι σήµερα.
51. Παραβάσεις στην εκπλήρωση υποχρεώσεων (Άρθρο 81 του νόµου 3669/2008)
1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αναλαµβάνουν την εκτέλεση δηµοσίων έργων, υπόκεινται στον
έλεγχο της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων για παραβάσεις στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους µπορεί να επιβάλει στις επιχειρήσεις αυτές διοικητική ποινή προστίµου µέχρι
ενάµισι εκατοµµυρίου (1.500.000) ευρώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
Με απόφαση του αυτού Υπουργού µπορεί να αυξάνεται το ανωτέρω ποσό.
Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων είναι, ιδίως, η κατά την εκτέλεση του έργου έλλειψη
προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή παράλειψη λήψης µέτρων για την αποκατάστασή
του, η µη λήψη µέτρων προστασίας του κοινού, η παρακώλυση λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέρηση
στην αποκατάσταση φθορών σε άλλα δηµόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγµατα. Η διοικητική αυτή
ποινή είναι ανεξάρτητη από την τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη. Το πρόστιµο της παραγράφου αυτής
εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. Η ανακοπή
κατά της πράξης επιβολής του προστίµου ασκείται ενώπιον του τριµελούς διοικητικού εφετείου, το
οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. Από το έσοδο αυτό αποδίδεται στην «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.»
ποσοστό που καθορίζεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος
απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
2. Το ανωτέρω πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ,
αν πρόκειται για επικίνδυνες για το κοινό παραβάσεις ή παραλείψεις. Το ίδιο ισχύει και αν η υπαίτια
εργοληπτική επιχείρηση έχει διαπράξει επανειληµµένα παραβάσεις. Το πρόστιµο δεν µπορεί να
είναι ανώτερο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ αν η παράβαση δεν ήταν επικίνδυνη για το
κοινό και η επιχείρηση µέχρι την υποβολή των αντιρρήσεών της που προβλέπονται στην
παράγραφο 5 έχει άρει την παράλειψη ή παράβαση και έχει καλέσει έγκαιρα την αρµόδια υπηρεσία
να διαπιστώσει την άρση.
3. Οι πιο πάνω παραβάσεις διαπιστώνονται µε έκθεση τεχνικού υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης
∆ηµόσιων Έργων ή της ∆ιεύθυνσης Εκτέλεσης Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.) της Περιφέρειας στην
οποία διαπράττεται η παράβαση ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής του έργου ή των
∆ιευθύνσεων Κατασκευής Έργων τέως µείζονος Πρωτεύουσας της Γ.Γ.∆.Ε..
4. Η έκθεση συντάσσεται ύστερα από αυτοψία και περιλαµβάνει τα στοιχεία του υπαλλήλου που τη
συντάσσει, τα στοιχεία της εργοληπτικής επιχείρησης που διαπράττει την παράβαση, το έργο που
εκτελείται ή εκτελέστηκε µε µνεία του φορέα κατασκευής, περιγραφή της παράβασης, της έκτασης,
της διάρκειας και των συνεπειών της, µνεία των στοιχείων που θεµελιώνουν την υπαιτιότητα της
επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο για την εκτίµηση της παράβασης και επιµέτρηση της
ποινής.
5. Η έκθεση αυτή θεωρείται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος
που τη συνέταξε και κοινοποιείται στην εργοληπτική επιχείρηση, που µπορεί µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία δέκα (10) ηµερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή αντιρρήσεις. Η έκθεση και οι
εµπρόθεσµες αντιρρήσεις υποβάλλονται αµέσως στη ∆ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών
Επαγγελµάτων της Γ.Γ.∆.Ε..
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Με την απόφαση για την υποβολή της διοικητικής ποινής του προστίµου ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων αποφαίνεται και για τις υποβληθείσες
αντιρρήσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).
6. Αντίγραφο της έκθεσης, αµέσως µετά τη θεώρησή της, διαβιβάζεται και στην αρµόδια για την
εκτέλεση του έργου υπηρεσία, για να λάβει τα µέτρα της, σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση µε την
υπαίτια επιχείρηση.
7. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να διατάξει οποιονδήποτε
τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου να προβεί στη διαπίστωση παραβάσεων. Αν ο υπάλληλος ανήκει
στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, η έκθεση θεωρείται από τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης
στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος αυτός και σε αυτή τη ∆ιεύθυνση γίνεται και η κατάθεση των
σχετικών αντιρρήσεων.
52. Πειθαρχικός Έλεγχος (Άρθρο 82 του νόµου 3669/2008)
1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αναλαµβάνουν την εκτέλεση δηµοσίων έργων και τα στελέχη
των επιχειρήσεων αυτών, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο για κάθε υπαίτια αθέτηση των
αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων έναντι του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, καθώς και
για κάθε συµπεριφορά ασυµβίβαστη µε την εργολαβική τους ιδιότητα και ιδίως για χρήση της
βεβαιώσεως χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, δυστροπία για επανόρθωση σοβαρών
κακοτεχνιών που έχουν βεβαιωθεί, έκπτωση, ενσυνείδητη προσπάθεια διαφόρου ποσοτικής
εµφανίσεως των εκτελεσθεισών εργασιών, ψευδή δήλωση προς τον κύριο του έργου όταν αυτή
απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις, παράλειψη της υποχρέωσης του αναδόχου για την τακτική
καταβολή των αποδοχών του προσωπικού του εργοταξίου του, παράνοµη εκχώρηση του έργου ή
τµήµατος αυτού, ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζόµενων προς
αποφυγή πραγµατικού συναγωνισµού και κάθε άλλη παράβαση των υποχρεώσεων του αναδόχου
που προβλέπονται από την περί δηµοσίων έργων νοµοθεσία.
2. Ο πειθαρχικός αυτός έλεγχος, που ασκείται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους,
είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο που ασκείται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την
αναθεώρηση και κατάταξη στις κατηγορίες των έργων και τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., από την υπηρεσία
τήρησης των Μητρώων της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων.
3. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή διάπραξης άλλων παραβάσεων επιβάλλονται
διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις αυτές είναι:
α) Ο αποκλεισµός από δηµοπρασίες της εργοληπτικής επιχείρησης µέχρι έξι (6) µήνες.
β) Ο υποβιβασµός της τάξης της εργοληπτικής επιχείρησης από ορισµένες ή όλες τις κατηγορίες
έργων.
γ) Η προσωρινή διαγραφή της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της από το Μητρώο που
τηρεί η αρµόδια υπηρεσία της Γ.Γ.∆.Ε., από έξι (6) µήνες έως τρία (3) έτη.
δ) Η οριστική διαγραφή της επιχείρησης ή του στελέχους της από τα τηρούµενα ως άνω Μητρώα.
Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης α΄ επιβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων Έργων ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Οι λοιπές διοικητικές
κυρώσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ επιβάλλονται από το πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο
πειθαρχικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα επόµενα άρθρα. Η παραποµπή στο
πειθαρχικό συµβούλιο γίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων
ή την αρµόδια τεχνική υπηρεσία ή την προϊσταµένη αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 7 του άρθρου 87 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
4. Παρεπόµενη πειθαρχική συνέπεια αποτελεί η επιβολή χρηµατικής κύρωσης, σε βάρος των
εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους, στους οποίους έχουν ήδη επιβληθεί οι
διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 3.
76

Το χρηµατικό πρόστιµο της παραγράφου αυτής καθορίζεται για µεν τη διοικητική κύρωση της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων, για δε τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄, από το αρµόδιο
πειθαρχικό συµβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µέχρι σήµερα.
5. Για τον καθορισµό της επιβαλλόµενης διοικητικής κύρωσης και του αντίστοιχου χρηµατικού
προστίµου, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ενάµισι εκατοµµύριο (1.500.000) ευρώ,
σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεκτιµά ιδίως τις συνθήκες
διάπραξης της παράβασης, τη δυστροπία της εργοληπτικής επιχείρησης για επανόρθωση της
παράβασης και την τυχόν κατ’ εξακολούθηση διάπραξη παρόµοιων παραβάσεων εκ µέρους της
ίδιας εργοληπτικής επιχείρησης ή των στελεχών της.
6. Τα ανωτέρω χρηµατικά πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί
εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.
Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίµου ασκείται ενώπιον του τριµελούς διοικητικού
εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
7. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζεται η επιβολή παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, το ύψος
αυτών, που δεν µπορεί να υπερβεί το ενάµισι εκατοµµύριο (1.500.000) ευρώ και τα όργανα που τις
επιβάλλουν, καθώς και η σχετική διαδικασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν γένει των πειθαρχικών
συµβουλίων, πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων, στα οποία θα συµµετέχουν και εκπρόσωποι των
εργοληπτικών οργανώσεων και του Τ.Ε.Ε., η πειθαρχική εν γένει διαδικασία, οι δικαιούµενοι να
ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση εφέσεως, οι προθεσµίες και παραγραφές, οι λόγοι
αναστολής και διακοπής αυτής, οι ειδικότερες σχέσεις προς ενδεχόµενες συναφείς αποφάσεις
διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, ως και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση
πειθαρχικού ελέγχου.
Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που µπορούν να αναλάβουν την κατασκευή δηµοσίων έργων και
δεν είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µε την οποία ρυθµίζονται όλα τα σχετικά θέµατα µε τις διοικητικές
και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις.
8. Η διαδικασία επιβολής του προστίµου της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Ν.3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

53. Λήξη πειθαρχικής ευθύνης (Άρθρο 83 του νόµου 3669/2008)
1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, που για οποιονδήποτε λόγο έχουν αποβάλει
την ιδιότητα αυτή, δεν διώκονται πειθαρχικά, εκτός αν συντρέχει περίπτωση παρεπόµενης
χρηµατικής κύρωσης σε βάρος τους.
2. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζεται η πειθαρχική δίωξη που έχει αρχίσει. Η δίωξη αυτή διακόπτεται
σε περίπτωση οριστικής διαγραφής της επιχείρησης ή του στελέχους της από τα τηρούµενα Μητρώα
ή θανάτου ή οριστικής εξόδου από το επάγγελµα.
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54. Παραγραφή (Άρθρο 84 του νόµου 3669/2008)
1. Οι πειθαρχικές παραβάσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους
παραγράφονται µετά από δεκαοκτώ (18) µήνες από το χρόνο που διαπράχθηκαν.
2. Οι πράξεις που απευθύνονται κατά της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της για τη
δίωξη της παράβασης διακόπτουν την παραγραφή. Μέσα όµως σε δεκαοκτώ (18) µήνες από την
πρώτη αυτή διακοπή του χρόνου της παραγραφής, πρέπει να έχει εκδοθεί η απόφαση του
Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, διαφορετικά η παράβαση παραγράφεται.
3. Πειθαρχική παράβαση η οποία παραγράφηκε, µετά την έκδοση αποφάσεως του πρωτοβάθµιου
πειθαρχικού συµβουλίου, µπορεί να ληφθεί υπόψη σαν επιβαρυντική περίπτωση στην επιµέτρηση
της ποινής κατά την τιµωρία άλλης πειθαρχικής παράβασης που διαπράχθηκε πριν από την
παραγραφή εκείνης.
4. Οι ποινές που επιβάλλονται ουδέποτε διαγράφονται από το Μητρώο της εργοληπτικής
επιχείρησης. Οι παραβάσεις που παραγράφονται, µνηµονεύονται επίσης στο Μητρώο αυτό. Η µνεία
αυτή ουδέποτε διαγράφεται από το Μητρώο, στα χορηγούµενα όµως, µετά από αίτηση της ίδιας
εργοληπτικής επιχείρησης, πιστοποιητικά πειθαρχικής κατάστασης δεν αναγράφονται οι
επιβληθείσες ποινές µετά τριετία από την τελεσιδικία της πειθαρχικής απόφασης, εκτός αν αυτή
επέβαλε την ποινή της οριστικής διαγραφής από τα τηρούµενα Μητρώα.

55.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η εκτέλεση και η λειτουργία του έργου θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
τηρούνται οι εγκεκριµένοι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή και λειτουργία αυτού.
Συγκεκριµένα θα πρέπει να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. πρ. 11047/2912-2014 (Α∆Α: 66ΛΝΟΡ1Υ-ΟΛ2) απόφαση του Γ.Γ. Α.∆.Μ.-Θ. περί Έγκρισης Εργασιών
Αποκατάστασης Χώρου Εναπόθεσης Φωσφογύψου στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αιγινίου του ∆ήµου
Πύδνας-Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας.

56. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος
της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου,
κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής
απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την
ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν
υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας
κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, την διαµόρφωση και κατάσταση του
εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω
από το έδαφος κλπ.
2. Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των
εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, µπορούν να
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της
σύµβασης.
3. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει µε σκοπό να συµµορφωθεί, τα
εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα συµβατικά στοιχεία του έργου, τα οποία
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περιλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν την βάση της
σύµβασης.
4. Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά
τους όρους της σύµβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του
προς την σύµβαση.
5. Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα
εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε
να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς του.
6. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι οι εργασίες θα γίνονται µε ταυτόχρονη κυκλοφορία στο
υφιστάµενο οδικό δίκτυο µε όλες τις δυσχέρειες, που θα προκύψουν από την αιτία αυτή, τις
οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του κατά την µόρφωση της προσφοράς
του.
57. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 609/85. Πέρα
από αυτά ο ανάδοχος υποχρεούται να:
Καταθέσει αναλυτικό πρόγραµµα εργασιών στην Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειες (Ε.Ε.Α.Ε.) και
στον κύριο του Έργου, πριν την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου και να τηρήσει πιστά
τους περιβαλλοντικούς όρους της υπ’ αριθµ. πρ. 11047/29-12-2014 (Α∆Α: 66ΛΝΟΡ1Υ-ΟΛ2)
απόφαση του Γ.Γ. Α.∆.Μ.-Θ. περί Έγκρισης Εργασιών Αποκατάστασης Χώρου Εναπόθεσης
Φωσφογύψου στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αιγινίου του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας.
Φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών
εργασίας από αστυνοµικές αρχές αν απαιτούνται, την συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές διατάξεις
που ισχύουν, του εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ.
Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των υλικών που προσκοµίζονται µέχρι να
χρησιµοποιηθούν, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφάλειας του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες
της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους νόµους που ισχύουν και τις διατάξεις, φέροντας την ευθύνη
αποκλειστικά και µόνον αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την µη εφαρµογή τους.
Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κλπ. λόγω προστασίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας
και άλλων εµποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν µε προσοχή µε τα χέρια, αποκλειοµένης της χρήσης
µηχανικών µέσων. Κατά την εκτέλεση των έργων αυτών πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα
απαραίτητα µέτρα τοποθέτησης εµποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών τη νύχτα, για να
αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα στους εργαζοµένους, διαβάτες, τροχοφόρα κλπ. και οποιαδήποτε
βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόµους καθώς και τις παρακείµενες οικοδοµές.
Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου να
αποπερατωθούν γρήγορα για να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή ζηµιές στο έργο ιδίως όταν
αναµένονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εργαστεί
υποχρεωτικά Κυριακές και εορτές εφόσον τον διατάζει η επιβλέπουσα υπηρεσία και αφού µε δική
του µέριµνα πάρει άδεια από τις αρµόδιες αρχές.
Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσµατα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και επικίνδυνα σηµεία
για τους διαβάτες µε δική του ευθύνη ή και µετά από υπόδειξη του επιβλέποντα.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στην ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία αρκετό αριθµό φωτογραφιών και άλλων παραστατικών στοιχείων του έργου που
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εκτελείται, καθώς και να τηρεί, συντάσσει, εκτυπώνει και παραδίνει πλήρη στοιχεία αυτού. Οι
δαπάνες για όλα τα ανωτέρω βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδά του.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει σχετικά µε την τήρηση επιπλέων µέτρων
ασφαλείας που ενδεχοµένως θα επισηµανθούν και υποδειχτούν από την Ελληνική Επιτροπή
Ατοµικής Ενέργειες (Ε.Ε.Α.Ε.) καθώς να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση για τον έλεγχο της
προηγουµένης πριν έναρξη και µετά το πέρας εκτέλεσης των εργασιών.

58. ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας
των εργασιών που θα εκτελεσθούν µε βάση τις ισχύουσες ή τις νέες τιµές µονάδας ή των έργων που
εκτελούνται απ' ευθείας µε αυτεπιστασία, διαλαµβάνονται:
α) Οι δαπάνες συµµετοχής στον διαγωνισµό δηµοσιεύσεων διακηρύξεως, κηρύκεια σύναψης
σύµβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης και παραλαβή έργων.
β) Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
γ) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου, καθώς επίσης και οι
δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ύδρευση, φωτισµός, θέρµανση κ.λ.π.).
δ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου, καθώς
επίσης και κάθε φύσεως αποζηµιώσεις προς τρίτους, κάθε είδους φόρος, τέλη, έξοδα εγγυητικών
επιστολών, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσεως επιβαρύνσεις.
ε) Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και κάθε φύσεως
δοκιµές για την παράδοση των έργων και των εργοταξίων.
ζ) Έξοδα καθαρισµού των έργων και των εργοταξίων και αποκοµίσεως των προϊόντων σε
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία.
η) Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο :
Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά το στάδιο της
εκτέλεσης των εργασιών απ' την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών υλικών και από την άλλη
προγενέστερη εργολαβία.
Οι δαπάνες συµπλήρωσης και αναπροσαρµογής των οριστικών χαράξεων και τεχνικών
έργων αφού παραδοθούν στον ανάδοχο συνέπεια µικρών µεταβολών, του άξονα της οδού ή του
υδραγωγείου, υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά στοιχεία κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης
και προσαρµογή τους στις τυπικές διατοµές οδών. κ.λ.π.
Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την εφαρµογή των στοιχείων
της µελέτης για την εκτέλεση γενικά του έργου και τις επιµετρήσεις, δηλαδή αναπασσαλώσεις
αξόνων οδών, ή αγωγών δικτύου, χωροσταθµήσεις, λήψεις διατοµών κλπ, όπου αυτό απαιτείται ή
αφορά µικροπαραλλαγές υψοµετρικές, οριζοντιογραφικές για την βελτίωση της κατά µήκος τοµής ή
της χάραξης.
Οι δαπάνες λήψης φωτογραφικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του εκτελούµενου
έργου, ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµέτρησης, καθώς επίσης και κάθε δαπάνη που δεν
κατονοµάζεται ρητά αλλά που είναι αναγκαία για την σωστή και έντεχνη και σύµφωνα µε τα
συµβατικά στοιχεία, εκτέλεση των εργασιών ή που απαιτείται για την τακτοποίηση των έργων από
κάθε πλευρά σε σχέση µε τις κείµενες διατάξεις και κάθε είδους επισφαλής έξοδα και όφελος
εργολάβου.
59. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ
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Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και
εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης
τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση
της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους
τους νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την
κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και
εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµιά ιδιαίτερη
αποζηµίωση.
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται
απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν
µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές.
Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα
αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου.
Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς
και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από
κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία, για ηχορύπανση και
ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις ώρες
κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν
την περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται τέτοια µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση.

60. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καταβολή ιδιαίτερης αποζηµίωσης, όπως βάσει των
µελετών που του δόθηκαν, των εγγράφων οδηγιών της υπηρεσίας και των εγκεκριµένων από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών, προβεί παρουσία της υπηρεσίας στην
εφαρµογή των µελετών επί του εδάφους, στον έλεγχο και τη λήψη των συµπληρωµατικών
στοιχείων που απαιτούνται για την συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της
οριστικής µελέτης, όπως επίσης στην σήµανση της ζώνης κατάληψης των έργων.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης µε έγγραφο εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας, όπως
εκπονήσει τις µελέτες που αναγκαιούν από τυχόν απαιτούµενες συµπληρώσεις και
προσαρµογές των στοιχείων της οριστικής µελέτης.

61. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα, οι συσκευές, τα
εργαλεία και τα υπόλοιπα υλικά που έχει φέρει ο Ανάδοχος στον τόπο του έργου θα
χρησιµοποιηθούν µε µέριµνα και ευθύνη του µε την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για την
εκτέλεση του έργου για το οποίο µεταφέρθηκαν και για εφαρµογή του προγράµµατος του έργου.
∆εν θα επιτρέπεται αποµάκρυνση των µηχανηµάτων που προβλέπει το διάγραµµα
προγραµµατισµού στον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης εργασιών, στην περίπτωση δε που
αποµακρυνθούν µηχανήµατα ο Ανάδοχος θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις από µη τήρηση του
προγράµµατος.
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62. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι
διαµονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν
µε µέριµνα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις όπου επιτρέπεται από την Υπηρεσία και
τις λοιπές αρµόδιες Αρχές.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο
Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου
µέτρου, για αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή στο έργο. Για τις εργασίες αυτές θα
αποζηµιωθεί µε βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε βάση τις τιµές µονάδας νέων
εργασιών για τις εργασίες που δεν προβλέπονται από το συµβατικό Τιµολόγιο.
63. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)
1.Υπόχρεοι διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων είναι οι
ανάδοχοι των δηµοσίων έργων (εργολήπτες τεχνικών έργων) (άρθρο 3 παρ. 21 της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103).
2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να ενηµερωθούν για τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν
από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών,
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, αφού είναι υποχρεωµένοι βάσει της προαναφερθείσης Κοινής
Υπουργικής Απόφασης να προϋπολογίσουν το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στην
οικονοµική τους προσφορά.
3. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 2 της ανωτέρω ΚΥΑ οι διαχειριστές ΑΕΚΚ πριν
από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδοµών υποχρεούνται να
υποβάλλουν Στοιχεία για τη ∆ιαχείριση των Αποβλήτων (Σ∆Α) που θα παραχθούν από τη
δραστηριότητά τους, παρέχοντας πληροφορίες τουλάχιστον για:
• το όνοµα και τη ∆ιεύθυνση του διαχειριστή
• τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων
• τον κύριο του έργου
• τη συνολική ποσότητα κατ’ όγκο (κ.ο.) ή κατά βάρος (κ.β.) των αποβλήτων που εκτιµάται ότι
θα παραχθεί από την υλοποίηση του έργου
• τις ποσότητες κ.ο. ή κ.β. ανά κατηγορία αποβλήτων που εκτιµάται ότι θα παραχθούν,
σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων
• εκτίµηση της ποσότητας και του τύπου των υλικών που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν
από το διαχειριστή
• εκτίµηση της ποσότητας των υλικών που θα οδηγηθούν προς ανακύκλωση-αξιοποίηση
• εκτίµηση της ποσότητας των καταλοίπων για υγειονοµική ταφή
• επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης του διαχειριστή µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι θα συνεργασθεί µε εγκεκριµένο
σύστηµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
4. Στις ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ (αναδόχων) ως προς τα δηµόσια έργα,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 3β της Κ.Υ.Α.36259/1757/Ε103, είναι η
διαχείριση των ΑΕΚΚ να περιλαµβάνεται στη σύµβαση ανάθεσης του έργου
5. Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδοµών ή
κτηριακών έργων σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 3β της
Κ.Υ.Α.36259/1757/Ε103, µετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισής τους οφείλει
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να καταθέτει, στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων
από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης

64. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος να
προµηθευτεί και να τοποθετήσει, µε δαπάνη του, στέρεα και καλαίσθητη, πινακίδα µε τα στοιχεία
του έργου, σε περίοπτη θέση στο εργοτάξιο. Η µορφή, το µέγεθος και τα στοιχεία υπόκεινται στην
έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η πινακίδα θα διατηρηθεί και µετά την ολοκλήρωση του
έργου, προς ενηµέρωση του κοινού.

65. ΣΗΜΑΝΣΗ

Οι απαιτούµενες εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού εκτροπών ή παρακάµψεων της
κυκλοφορίας θα εκτελούνται βάσει µελέτης συντασσόµενης από τον Ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη
αµοιβή) και εγκρινόµενης από την Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει στην
τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτουµένων
προσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σηµάτων κλπ σύµφωνα µε τα
άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήµανσης έργων εκτελουµένων εκτός ή εντός κατοικηµένων
περιοχών, που εγκρίθηκαν αντίστοιχα µε τις αποφάσεις ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του
ΥΠ∆Ε (ΦΕΚ 589 Β/8Ο και 121Β/83) καθώς και τροχονόµων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του
έργου κατά την διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των
τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα λόγω των έργων, µη
εξαιρουµένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς την σήµανση υπόκειται σε ανέκκλητη
ποινική ρήτρα είκοσι ευρώ (20,00 €) για κάθε κακώς τοποθετηµένο σήµα, ή µη τοποθετηµένο στη
θέση που επιβάλλεται.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σηµάνσεως που
αναφέρθηκε ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων των
προβλεποµένων από τις κείµενες διατάξεις "περί δηµοσίων έργων" στις οποίες περιλαµβάνεται και η
περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, µπορεί να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και για
λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την
ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλειά του αυτή.
Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του Αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον
Λογαριασµό του.

66. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
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Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενηµερωθεί
σχετικά µε τα στοιχεία των αγωγών ή γραµµών όλων των Οργανισµών ή Επιχειρήσεων Κοινής
Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) που διέρχονται από την περιοχή του έργου και να κάνει γνωστό στην Υπηρεσία
κάθε πρόβληµα που προκύπτει σχετικά. Η έρευνα των υπογείων εµποδίων θα συµπληρώνεται και
µε δοκιµαστικές τοµές, η αµοιβή των οποίων περιλαµβάνεται στην τιµή του άρθρου των εκσκαφών
και δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα.
Κάθε βλάβη που προξενείται σε έργα τρίτων µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, βαρύνει εξ
ολοκλήρου ποινικώς και αστικώς αυτόν. Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των
ορυγµάτων, όπου υφίστανται και άλλοι αγωγοί Ο.Κ.Ω., ώστε να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του
εδάφους κάτω από αυτούς και η εξ αυτής θραύση ή υπερβολική παραµόρφωση αυτών. Κάθε βλάβη
στους αγωγούς αυτούς είτε κατά την εκσκαφή είτε από κακή εκτέλεση της υποστήριξης του αγωγού
είτε εξαιτίας υποχωρήσεως της επιχώσεως κατά τη διάρκεια των εργασιών ή µετά το πέρας τους,
βαρύνει τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή η απαιτούµενη επισκευή θα γίνεται από την Υπηρεσία
στην οποία ανήκει ο αγωγός µε χρέωση του Αναδόχου, στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται
όλες οι τυχόν αποζηµιώσεις προς τρίτους λόγω ζηµιών τους από την παραπάνω αιτία.
Απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών κάθε επέµβαση σε αγωγούς, καλώδια
εγκαταστάσεις κλπ άλλων Ο.Κ.Ω. χωρίς έγγραφη εντολή της αρµόδιας Υπηρεσίας. Στην περίπτωση
κατά την οποία η θέση των αγωγών κοινής ωφελείας είναι τέτοια ώστε να απαιτηθεί µόνιµη
µετάθεσή τους, οι εργασίες θα εκτελούνται µε δαπάνες του κυρίου του έργου από τον Ο.Κ.Ω. στον
οποίο ανήκει. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση εξαιτίας τυχόν
προσθέτων δυσχερειών ή καθυστερήσεως ή άλλης αιτίας που θα δηµιουργηθούν από την ανάγκη
µεταθέσεως των εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, γιατί έχει την υποχρέωση να πάρει όλες τις
απαιτούµενες πληροφορίες προκειµένου να εκτιµήσει τις τυχόν πρόσθετες δαπάνες και
καθυστερήσεις τις οποίες θα του επιφέρει η µετάθεση αυτών.
Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις αγωγών ο Ανάδοχος δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα
γιατί η αµοιβή του περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδος του τιµολογίου, ανεξάρτητα από
τις τυχόν δυσχέρειες. Ο Εργοδότης µπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο, εφόσον κρίνει σκόπιµο και
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, την εκτέλεση έργων µόνιµης µετατοπίσεως αγωγών και
δικτύων και ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση αυτών µε τις συµβατικές τιµές µονάδος. Εάν οι
µετατοπίσεις των αγωγών Ο.Κ.Ω. επηρεάζουν υπερβολικά και δυσανάλογα το πρόγραµµα
κατασκευής των έργων ως προς την εγκεκριµένη προθεσµία εκτέλεσης, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται
ανάλογη παράταση προθεσµίας, αλλά όχι αποζηµίωση.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε µέτρο για την ασφάλεια του προσωπικού του ή τρίτων
από τη διατήρηση ανοιχτών αγωγών Ο.Κ.Ω. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι ο
µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που θα προκληθεί από το λόγο αυτό.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση προς άλλους εργολήπτες ή
εργατικό προσωπικό που χρησιµοποιείται από τον Εργοδότη ή άλλους Ο.Κ.Ω., εφόσον αυτοί
εκτελούν εργασίες στην περιοχή του έργου. Στην περίπτωση που εκτιµηθεί ότι αυτό θα επιφέρει
σηµαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση της εργολαβίας ή ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια
του εκτελούµενου έργου, θα πρέπει να ειδοποιείται εγκαίρως η επιβλέπουσα Υπηρεσία.

67. Ο∆ΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ
Η πρόσβαση στις εκάστοτε θέσεις των επί µέρους εργασιών για τη µεταφορά και προσκόµιση
των απαιτούµενων υλικών, εφοδίων, µηχανηµάτων κλπ, καθώς και στις διάφορες πηγές από
όπου θα γίνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών ή πρώτων υλών, θα πραγµατοποιείται
είτε µέσω των υφιστάµενων οδικών αρτηριών, είτε µέσω νέων οδών που θα κατασκευαστούν
ειδικά για τον σκοπό αυτόν, µε αποκλειστική δαπάνη του Αναδόχου.
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Όταν για τους ανωτέρω σκοπούς ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί ∆ηµόσιες οδικές αρτηρίες (Εθνικές,
επαρχιακές, ∆ηµοτικές, κλπ) ή και τα καταστρώµατα αναχωµάτων που έχουν κατασκευαστεί από
άλλους φορείς, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να προβαίνει στην
απαραίτητη και αναγκαία συντήρηση αυτών, µε αποκλειστικά δική του δαπάνη και ευθύνη.
Ιδιαίτερα ευθύνεται για κάθε φθορά ή ζηµία που ενδέχεται να προκληθεί είτε στα οδοστρώµατα
των οδών είτε στα κάθε είδους τεχνικά έργα αυτών και οφείλει να τις επιδιορθώσει µε δική του
δαπάνη και χωρίς καθυστέρηση. Όταν πρόκειται για αµµοχαλικόστρωτους, σκυρόστρωτους ή
χωρίς οδόστρωµα δρόµους, οι κάθε είδους συνήθεις καταστροφές ή φθορές του καταστρώµατος
που θα οφείλονται στην εν γένει κυκλοφορία θα επισκευάζονται στα πλαίσια των ανωτέρω
υποχρεώσεων του Αναδόχου, µε χρήση υλικού οδοστρωσίας οµοίου µε το υφιστάµενο.
Ο Ανάδοχος δεν θα παρακωλύει σε καµία περίπτωση, έστω και παροδικώς, την κυκλοφορία στις
ανωτέρω ∆ηµόσιες οδούς, λόγω καταλήψεως τµήµατος αυτών από τα µεταφορικά οχήµατα που
χρησιµοποιεί ή από την εναπόθεση επί του καταστρώµατος αυτών κάθε είδους υλικών, εφοδίων,
εργαλείων ή µηχανηµάτων. Επίσης θα πρέπει να µεριµνά ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση
των κατοίκων προς τις οικίες και τις άλλες ιδιοκτησίες τους.
Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διανοιγµένες οδοί προσπέλασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να προβεί στη διάνοιξη, διαµόρφωση και συντήρησή τους, καθώς και στην κατασκευή των
απαιτούµενων τεχνικών έργων µε δική του ευθύνη και δαπάνη, αφού προηγουµένως εξασφαλίσει
τις απαιτούµενες άδειες από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Όλες οι δαπάνες κατασκευής των οδών
προσπέλασης προς τις θέσεις λήψεως αδρανών υλικών, λατοµείων, ορυχείων, δανειοθαλάµων ή
προς τους χώρους εναποθέσεως των ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφής καθώς και προς τα
εργοτάξια και τις θέσεις εναποθέσεως των υλικών και εφοδίων του έργου, δεν πληρώνονται ή
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, επειδή περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος προσφοράς των
κονδυλίων του Τιµολογίου και ως εκ τούτου έχουν ληφθεί υπ’ όψη του Αναδόχου κατά την
υποβολή της προσφοράς του.
Σε περίπτωση που για λόγους προσπέλασης απαιτηθούν επεµβάσεις σε ιδιοκτησίες (διέλευση
οχηµάτων, προσωρινή κατάληψη, καθαίρεση περιφράξεων κλπ), ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί
στις απαιτούµενες συνεννοήσεις µε τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες αµέσως µετά την υπογραφή της
Σύµβασης. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενηµερώσει εγκαίρως την Υπηρεσία, ώστε εάν απαιτηθεί
να ξεκινήσουν οι νόµιµες διαδικασίες για απαλλοτριώσεις, δουλείες κλπ.
68. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε δαπάνες του (χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, των δαπανών
αυτών περιλαµβανοµένων στις τιµές µονάδος της προσφοράς του και στις ειδικές δαπάνες που
βαρύνουν αυτόν) και πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τµήµατος έργου καθώς και µετά την
περαίωση ολόκληρου του έργου να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους γύρω του τµήµατος αυτού
χώρους και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, τα απορρίµµατα, εργαλεία και
ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις
µηχανηµάτων κ.λ.π. Θα πρέπει να καταστρέψει και απαλείψει κάθε βοηθητικό έργο κ.λ.π. το οποίο
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία π.χ. τα κτίρια,
να ισοπεδώσει τους χώρους επί των οποίων ήταν ή εγκατεστηµένα κ.λ.π., για να παραδώσει
τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και να µεριµνήσει
για την παράδοση του έργου σε εύρυθµη λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους Σύµβασης ή τις
προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ.
Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση κ.λ.π.),
όταν θεωρηθεί από την Υπηρεσία ως όχι απαραίτητη, κάθε προστατευτικής κατασκευής που είχε
επιβληθεί (για την εκτέλεση του έργου), για οποιονδήποτε λόγο, για αποφυγή ζηµιών, φθορών,
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ατυχηµάτων κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς
εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα καθώς και για την αποµάκρυνση των περιφραγµάτων των
εργοταξίων.
Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, από την έγγραφη υπόµνηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, δεν
προβεί στην έναρξη και σε εύλογη προθεσµία περαίωση των πιο πάνω εργασιών ο Ανάδοχος, οι
εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος του. Η δαπάνη των εργασιών αφαιρείται από την επόµενη
πληρωµή του και για τον λόγο αυτό δεν του εκδίδεται βεβαίωση εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου
ή του τµήµατος αυτού.

69. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα
βλάστηση, όπως δέντρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του
διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που
θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών,
λόγω κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συµµορφώνεται πλήρως
προς τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού
περιβάλλοντος, που δεν προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή από τυχόν
εγκεκριµένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε
ευθυνών που θα µπορούν να προκύψουν για αυτόν, είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα
υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την
εγκατάστασή του, µε δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή
παράτασης προθεσµίας.
Επισηµαίνεται επιπλέον, ότι είναι ευθύνη του Αναδόχου η προσκόµιση οποιασδήποτε άδειας ή
έγκρισης σχετικά µε την εκτέλεση των εργασιών του έργου από τυχόν εµπλεκόµενους φορείς (π.χ.
∆ασαρχείο, Αρχαιολογία, Πολεοδοµία κ.τ.λ.) και θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες
προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος µε τις εγκρίσεις των αρµόδιων αρχών.
70. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
∆εν αναµένεται η ύπαρξη αρχαιοτήτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών λόγω του ότι οι
εργασίες θα λάβουν χώρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Στην περίπτωση όµως που αυτό
συµβεί:
1.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων,
οποιασδήποτε ηλικίας, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την Αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να
διακόψει αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων.
2.
Μετά το πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Θα
δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την διενέργεια
αρχαιολογικής έρευνας µε δικά του µέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, είτε για
την προσωρινή διακοπή των εργασιών για το διάστηµα κατά το οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα
διενεργεί έρευνες µε δικά της µέσα και για την µεταφορά του εξοπλισµού και του προσωπικού του σε
άλλο µέτωπο εργασίας, ανάλογη µετατροπή του χρονοδιαγράµµατος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί
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από την Αρχαιολογική Υπηρεσία διενέργεια διερευνητικών τοµών, αυτές θα περιλαµβάνονται στις
υποχρεώσεις του Αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος ώστε να µετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση, τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο και να
µειώνει µε τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες.
Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούµενες διευκολύνσεις και να συντονίζει µε
αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του.
Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται κατά
την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Ελληνική
Νοµοθεσία.
Παράταση τµηµατικών ή / και της συνολικής προθεσµίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο λόγω
καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, µόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι
οποιεσδήποτε διερευνητικές τοµές, λόγω πιθανότητας συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων, ως
και οι τυχόν λοιπές εργασίες για την αντιµετώπιση των αποτελεσµάτων των αρχαιολογικών ερευνών
για οποιασδήποτε θέση βρίσκονται πάνω στην κρίσιµη διαδροµή του διαγράµµατος PERT του
χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου και την επηρεάζουν δυσµενώς και µόνο αφού η
καθυστέρηση περάσει χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Σε αντίθετη περίπτωση οι έρευνες θα
περιλαµβάνονται στο χρονοδιάγραµµα.

71. ΕΛΕΓΧΟΣ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον Εργοδότη τις πηγές των υλικών που
θα χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Πριν από τη χρήση ή την ενσωµάτωση κάποιου
υλικού, θα πρέπει να υποβάλλεται στην επιβλέπουσα Υπηρεσία δείγµα για έγκριση. Η Υπηρεσία
έχει το δικαίωµα να απορρίψει υλικά που θα χρησιµοποιηθούν χωρίς την έγκρισή της και να αξιώσει
την αποµάκρυνσή τους από το έργο. Η έγκριση της Υπηρεσίας πάντως για την τοποθέτηση κάποιου
υλικού, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για την ποιότητα και την
αποτελεσµατικότητα του έργου ή τµήµατος αυτού.
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. πρ. 11047/29-12-2014 (Α∆Α: 66ΛΝΟΡ1Υ-ΟΛ2) απόφαση του
Γ.Γ. Α.∆.Μ.-Θ. περί Έγκρισης Εργασιών Αποκατάστασης Χώρου Εναπόθεσης Φωσφογύψου στο
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αιγινίου του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας, και ειδικά την
παράγραφο 3 του άρθρου “Παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος (monitoring)” «Τα
υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα πρέπει να προέρχονται από
κατάλληλα αδειοδοτηµένες µονάδες.»
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα µπορεί να υπόκεινται σε επιθεώρηση,
εξέταση και δοκιµή οποιαδήποτε στιγµή κατά την κρίση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος
θα πρέπει όταν του ζητείται, να παραδίδει δείγµατα των υλικών για εξέταση σε εργαστήριο της
επιλογής της Υπηρεσίας και να καταβάλλει τις δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων.
72. ΕΛΕΓΧΟΣ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει όποτε κρίνει σκόπιµα και µε δαπάνη του Αναδόχου σε
ελέγχους και δοκιµές των κατασκευών, ώστε να διαπιστώνει µεταξύ των άλλων την ποιότητα και την
αποτελεσµατικότητα αυτών.
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73. ΕΛΕΓΧΟΣ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Για την έγκριση της προµήθειας και της εγκατάστασης του µηχανολογικού εξοπλισµού, θα
πρέπει να προσκοµίζονται εγκαίρως στην Υπηρεσία τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και τα
σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας, ώστε να ελέγχεται εάν ο εξοπλισµός είναι σύµφωνος µε τα
οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ο εξοπλισµός που θα τοποθετείται θα είναι απόλυτα καινούργιος, αποκλειοµένων εντελώς των
ανακατασκευασµένων συστηµάτων.
Οι δοκιµές καλής λειτουργίας του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού συνίστανται ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά στους ακόλουθους ελέγχους:
• ∆ιαδοχικές εκκινήσεις αντλιών και κινητήρων στις επιτρεπόµενες συχνότητες εκκίνησης.
• Κραδασµοί κατά τη λειτουργία των διαφόρων µηχανισµών.
• Στάθµη θορύβου των µηχανηµάτων σε πλήρη λειτουργία.
• ∆ιαρροές λιπαντικών.
Οµαλή λειτουργία και αποτελεσµατικότητα του επιµέρους εξοπλισµού.
74. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
(1)

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση
κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/101 (αρ. 42).

(2)

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :

α.

Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).

β.

Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε :
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραµµα
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές
των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37
παρ.8 και αρ.182).

γ.

Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ.
42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη
εξειδικευµένη εταιρεία).

(3)

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα
ακόλουθα:

(3.1) Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα:
1

O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που
ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ
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α.

Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται
ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα
υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση
καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.

β.

Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τµήµα της
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8)
και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ.
37 παρ.8 και αρ.182).

γ.

Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα
µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του
δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων
εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).

δ.

Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

ε.

Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆305/96 (αρ. 3
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση
των ελεγκτικών αρχών.

στ.

Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους
και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

1.

Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ :
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).

2.

Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :

α.

Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του
ενός συνεργεία στην κατασκευή.

β.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρθ.12
παράρτηµα ΙΙ).

γ.

Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.

δ.

Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του
έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του
Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ.
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3.

Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή
κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε
στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).

4.

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και
το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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5.

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.

(3.2) Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας
και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α.

Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).

β.

Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50
και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).

γ.

Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα
από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια τ ων υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς κ αι τ ων : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1.

Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

2.

Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και
αρ.17 παρ.1).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από
την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί
και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των
οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3.

Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να
το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται
στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4.

Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).

5.

Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

(3.3) Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την
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έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό
µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών
ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ.
8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
(3.4) Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η
Μ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
(4).

Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.

(4.1) Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α.

Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).

β.

Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II,
παρ.2).

γ.

Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α,
παρ.6).

δ.

Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους,
πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη
πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α,
παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).

ε.

Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13,
14).

στ.

Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα,
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά
µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94,
Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

(4.2) Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση –
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ
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Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α.

Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :

-

Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

-

Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων
και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »

-

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β.

Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν.
3542/07 (αρ.43,44).

γ.

Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών,
των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού
εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α,
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ.

Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων :
Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ)
και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η
τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).

ε.

Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β)
θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.

4.3

Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00
(αρ.2).
α.

Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81
(αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού:
Π∆89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10
(αρ. 34, 35).

β.

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

1.

Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας

2.

Άδεια κυκλοφορίας

3.

Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.

4.

Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)

5.

Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄,
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια
χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
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6.

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

7.

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

(5).

Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του
εκτελούµενου έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών
του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
(5.1) Κατεδαφίσεις :
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94
και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12,
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
(5.2) Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι
τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ.
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).
(5.3) Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε
στέγες.
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
(5.4) Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
(5.5) Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
(5.6) Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας
και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης
φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ.
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).
(5.7) Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84
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(αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12,
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).
Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2015

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Για τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
Ο Αν. Προϊστάµενος του
Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Μ.
Αναστάσιος Καραβανάς
Μηχ. Μηχανικός µε Ε΄ β.
Αντώνης Σαµαράς
ΠΕ Μηχανικών µε ∆΄ Βαθµό
Γκινίδη Παναγιώτα
Πολιτικός Μηχανικός µε Ε΄ β.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26422/03.04.2015 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Α.∆.Μ.Θ.
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