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ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της εργολαβίας 

 

1.1. Το παρόν Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά στους γενικούς  και συμβατικούς 

όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών Τευχών και στοιχείων 

Δημοπράτησης, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το έργο:  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. Ν. 

ΠΙΕΡΙΑΣ». 

1.2. Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον Προϋπολογισμό της 

μελέτης κατασκευής που ανέρχεται στο ποσό των 7.044.126,14 ευρώ, με το εργολαβικό όφελος 

18%, τα απρόβλεπτα 15%, την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. 24%. 

1.3. Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει: 

 Την επέκταση του ενεργού ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ  2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας, χωρητικότητας τουλάχιστον 

322.000m3  (απορρίμματα και υλικό επικάλυψης),  

 Την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων,  

 Την εγκατάσταση δικτύου διαχείρισης του βιοαερίου (συμπεριλαμβανομένου και 

πυρσού καύσης),  

 Την εγκατάσταση έργων υποδομής, μεταξύ των οποίων αναβάθμιση συστήματος 

έκπλυσης τροχών, έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, επαρκές δίκτυο διευθέτησης 

ομβρίων, χώρο δειγματοληψίας εισερχομένων φορτίων, δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο 

άρδευσης, περιμετρική δενδροφύτευση 

 Τη βελτίωση της υφιστάμενης οδοποιίας (στο τμήμα που οδηγεί στη ΜΕΣ) και νέα 

περίφραξη του γηπέδου στα σημεία όπου δεν υφίσταται 

 Την δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) για 

διάστημα τριών (3) ημερολογιακών μηνών, με την ταυτόχρονη τήρηση προγραμμάτων 

ελέγχου αποδόσεων, μετρήσεων και συντήρησης που θα παραδίδονται στον Εργοδότη 

1.4. Το ακριβές αντικείμενο του έργου ορίζεται από τη Διακήρυξη Δημοπρασίας, το Τεύχος Τεχνικής 

Περιγραφής – Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και από τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
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ΑΡΘΡΟ 2. Ορισμοί – Συντομογραφίες 

2.1 Ορισμοί 

Οι λέξεις και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στο Άρθρο 2 του 

Ν.4412/2016 και επιπλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω: 

α.  «Συμβατικό Τίμημα»: το ποσό του εργολαβικού συμφωνητικού (δαπάνη εργασιών μαζί με ΓΕ 

και ΟΕ και ποσό απροβλέπτων δαπανών) χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. 

β.   «Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις οποίες καλείται 

να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του. 

γ. «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα  έργα  και  οι  

εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την εκτέλεση 

του έργου. 

δ. «Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα  μόνιμου  χαρακτήρα  έργα,  που  θα  

εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

ε. «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργασίες και γενικά εκτελείται 

τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. 

στ. «Υπηρεσία»: η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ), η οποία 

δημοπρατεί το έργο και συναλλάσσεται με τον Ανάδοχο ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ή / και ως 

Προϊσταμένη Αρχή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στον Νόμο. 

ζ.  «Διαγωνιζόμενοι»  ή «Διαγωνιζόμενος»:  οι εργοληπτικές επιχειρήσεις  ή  / και κοινοπραξίες   

των ανωτέρω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό 

της ανάθεσης εκτέλεσης του έργου. 

η. «Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη  

φάση δημοπράτησης του έργου και δεσμεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται 

στο Άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

θ.    «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του   

και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την 

Ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή 

ως "κείμενα εναρμόνισης (HD)", σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισμών. 

ι. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή  τεχνική  εκτίμηση  της  καταλληλόλητας  ενός  

προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές 
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και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και 

χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ. 

ια.    «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα  

με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

2.2  Συντομογραφίες 

2.2.1 Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης 

ΤΣΥ : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

2.2.2 Συντομογραφίες Κωδικών, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών 

ΕΝ : Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 

CEN : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης  

ISO : Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης  

ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

CENELEC : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης  

CIE : Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού 

ΕΤΑ : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις  

DIN : Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης  

BS : Βρετανικά Πρότυπα 

ANFOΤ :  Γαλλικές Προδιαγραφές  

ASTM : Αμερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι Δοκιμών 

ΚΜΛΕ : Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών  

ΚΤΣ : Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

ΚΤΧ : Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα  

NF : Γαλλικά Πρότυπα 

ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

2.2.3 Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών 

ΥΠΕΧΩΔΕ : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  
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ΥΠΕΚΑ :  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

ΓΓΔΕ : Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων  

ΔΕΗ : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  

ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΚ : Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα  

ΙΚΑ : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΟΚΩ : Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 

ΤΕΕ : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Α.Υ. : Αρμόδια Υπηρεσία 

Α.Α. : Αναθέτουσα Αρχή 

 

2.2.4 Άλλες Συντομογραφίες 

ΑΕΠΟ : Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Ν : Νόμος 

ΠΔ : Προεδρικό Διάταγμα 

ΠΝΠ : Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

ΠΚΤΜΝΕ  : Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών  

ΦΕΚ : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  

ΥΑ : Υπουργική Απόφαση 

 

2.3  Ερμηνείες 

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

(1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και όλα τα γένη και 

αντίστροφα, 

(2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και 

αντίστροφα, 
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(3) Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με τις ίδιες λέξεις 

που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα, 

(4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «βδομάδα», «μήνας», «έτος» κτλ. θα σημαίνει   

«ημερολογιακή   ημέρα»,   «ημερολογιακή   βδομάδα»,   «ημερολογιακός μήνας», 

«ημερολογιακό έτος» κτλ., 

(5) Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα / παράγωγά τους, 

προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως, 

(6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές 

από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 

(7) Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία του 

κειμένου της παρούσας, 

(8) Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος 

του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση», νοείται ότι όλες 

οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανοιγμένα στις τιμές της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγμα ή/ και καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα 

από τις τιμές της προσφοράς του, 

(9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα, 

παραγράφους, εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, 

συμβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς 

διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που 

τυχόν δεν αναφέρεται ρητώς. 

2.4  Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

1. Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και 3 του Άρθρου 135 καθώς και στο Άρθρο 143 του 

Ν. 4412/2016 

2. Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των εγγράφων της 

Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής 

3. Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που 

απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου, πρέπει: 

a. Να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

b. Να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 
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c. Να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης διευθύνσεις, 

εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, 

άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις δηλωμένες διευθύνσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  Αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας 

Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού 

Προσφοράς του Αναδόχου (ΣΠ) προσαυξημένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται 

στον Προϋπολογισμό της μελέτης, μειωμένο κατά το ποσοστό της προσφερθείσας έκπτωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Συμβατικές τιμές της εργολαβίας 

Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι τα κατ΄ αποκοπή τιμήματα και οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου 

της μελέτης, μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο Ανάδοχος στην 

προσφορά του και αυξημένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του 

Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5.  Ισχύουσες διατάξεις 

5.1.  Οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης. 

5.2. Ο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 «Τσιμέντο-Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα 

κοινά τσιμέντα» (Κ.Υ.Α. 16462/29 της 11.7.2001 -ΦΕΚ 917Β΄/17.7.2001). 

5.3. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ -2016) και τα παραρτήματά του, που εγκρίθηκε με 

την Γ.Δ.Τ.Υ./οικ3328/12-5-2016 (ΦΕΚ 1561Β΄ /2.6.2016) απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ, όπως ισχύει σήμερα. 

5.4. DIN-Fachbericht 101:Einwirkungen auf Brucken, Ausgabe Marz 2009. 

5.5. DIN-Fachbericht 102:Betonbrucken, Ausgabe Marz 2009. 

5.6. DIN 1045-1:Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. 

5.7. DIN 1054:Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau. 

5.8. Ο.Α.Μ.Γ.-FB 

5.9. Οδηγίες για την εφαρμογή των κανονισμών DIN-Fachbericht στην Ελλάδα 

5.10. Ο.Μ.Ο.Ε. - Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
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5.11. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 

2000), που εγκρίθηκε με την Δ17α/116/4/Φ.Ν.429/18.10.2000 (ΦΕΚ 1329Β΄/6.11/2000) απόφαση 

ΥΠΕΧΩΔΕ και συμπληρώθηκε με την Δ17α/32/10/ΦΝ429/2003 (ΦΕΚ 447/05-03-2004), όπως ισχύει 

σήμερα.  

5.12 Ευρωκώδικας 1 (ΕΝ1991) - Δράσεις επί των Κατασκευών. 

5.13 Ευρωκώδικας 2 (ΕΝ1992) - Σχεδιασμός των Κατασκευών από Σκυρόδεμα. 

5.14. Ο Ευρωκώδικας 3 για τη μελέτη και κατασκευή δομικών έργων από χάλυβα, σύμφωνα με την αρ. 

Δ11β/031/9-5-1996( ΦΕΚ 383 Β΄/24-5-1996) απόφαση ΥΠΠΕΧΩΔΕ. 

5.15 Ευρωκώδικας 7 (ΕΝ1998) - Γεωτεχνικός Σχεδιασμός. 

5.16 Ευρωκώδικας 8 (ΕΝ1998) - Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών. 

5.17. Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-Έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000), που εγκρίθηκε με την 

Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 (ΦΕΚ 2184Β΄/20.12.1999) απόφαση ΥΠΠΕΧΩΔΕ, όπως ισχύει σήμερα 

καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού α) αριθμ. Πρωτ. Δ17α/67/1/ΦΝ275/6.6.03 (ΦΕΚ 781/Β/18.6.03 

Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, β) αριθμ. Πρωτ. Δ17α/113/1/ΦΝ275/7.8.03 (Β΄/1153/12.8.2003 

Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, γ) αριθμ. Πρωτ. Δ17α/115/9/ΦΝ275/7.8.03 (Β΄/1154/12.8.2003 

Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, δ) αριθμ. Πρωτ. Δ17α/10/44/ΦΝ275 ΦΕΚ Β 270/16.03.2010 

Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.  

5.18. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβος (ΚΤΧ) Οπλισμού Σκυροδέματος, που εγκρίθηκε με την 

Δ14/36010/29.2.2000 (ΦΕΚ 381Β΄/24.3.2000) Απόφαση ΥΠΠΕΧΩΔΕ, όπως ισχύει σήμερα. 

5.19. Ο Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων που ακολουθεί το Β.Δ. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ 117Α΄/46). 

5.20  Τα συμβατικά στοιχεία (τεύχη , σχέδια κ.λ.π.) του επομένου άρθρου 5 της παρούσας. 

5.21.   Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α΄) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 

5.22. Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α΄) Περί ασφαλείας των σε οικοδομικές εργασίες ασχολούμενων 

μισθωτών. 

5.23. Το Π.Δ. 1073/81(ΦΕΚ 260 Α΄) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδομών κ.λ.π. 

5.24.   Ο  Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49 Α΄). 

5.25    ΠΔ 609/85   (ΦΕΚ 223 Α΄). 

5.26.   Ο  Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α΄) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
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5.27.   Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α΄)  για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 

να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ. 

5.28. Η 433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176Β’/22-9-2000) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΄΄Καθιέρωση του Φακέλου 

Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε 

Δημόσιου Έργου΄΄. 

5.29.  Η ΔΙΠΑΔ /οικ /889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16 Β΄/14-1-2003). «Πρόληψη και Αντιμετώπιση εργασιακού 

κινδύνου κατά την κατασκευή  Δημοσίων Έργων». 

5.30. Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) – Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών 

Μεταφορών & Δικτύων Πρόγραμμα Δράσεων για τον Εκσυγχρονισμό της Παραγωγής των Δημόσιων 

Έργων. 

5.31. Η Εγκύκλιος 1 αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/9/14-01-2011 Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & 

Δικτύων/Γ.Γ.Δ.Ε./Γ.Δ.Π.Δ.Ε. (Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωμάτωση 

εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και 

ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»)). 

5.32.  Οι διατάξεις της ΔΕΗ. 

5.33.  Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική Υπηρεσία, Δασική Υπηρεσία, γειτνίαση με αγωγούς και 

κολώνες της Δ.Ε.Η. κ.λ.π.). 

5.34.  Ο Ν.3669/2008  (ΦΕΚ 116 Α΄) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων 

έργων». 

5.35.  1069/1980 (ΦΕΚ 191Α) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» όπως ισχύει:. 

5.36.  Π.Δ. 171/80 (ΦΕΚ 50Α) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές 

διατάξεις» όπως ισχύει 

5.37.  4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

5.38.  3316/2005 (ΦΕΚ Α΄42/22-2-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

5.39.  28/80 (ΦΕΚ 11Α) «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

όπως ισχύει 
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5.40.  Ο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζομένων» 

5.41.  Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ 266Β΄/14-03-2001) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την πρόληψη 

εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου» 

5.42 Ο Ν. 4250/2014 (Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) 

και λοιπές ρυθμίσεις». 

5.43 Το Αρθ. 59 του Ν. 4278/2014 (Α 157) «Άρση περιορισμών συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 

σε δημόσια έργα» 

5.44 Ο Ν. 4281/2014 (Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

5.45 Ο Ν. 4313/17-12-2014 (Αρ. φύλλου 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 

5.46 Ο Ν. 4320/19-03-2015 (Αρ. φύλλου 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 

και λοιπές διατάξεις » 

5.47 Ο Ν. 4254/07-04-2014 (Αρ. φύλλου 85) «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις » 

5.48 Ο Ν.4782/9-3-2021 (Αρ. φύλλου 36Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η 

αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε δύο 

γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 6. Σύμβαση - Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της μελέτης 

6.1. Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 105  και 135 

του Ν. 4412/2016. 

 Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τις εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

6.2. Τα οριζόμενα σαν  συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία  

 θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5, παρ. 5.2 της  
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 Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 7. Μελέτες του έργου 

7.1  Υπάρχουσες Μελέτες και πληροφοριακά στοιχεία κατά τη δημοπράτηση του έργου 

1) Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο: 

a. Σχέδια Οριστικής Μελέτης προτεινόμενων έργων 

b. Τεύχη Δημοπράτησης 

c. ΑΕΠΟ – Απόφαση 9983/27-11-2018 της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ («Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) στη Θέση «Ξηροκάμπι» ΔΕ Λιτοχώρου Δ. 

Δίου – Ολύμπου ΠΕ Πιερίας»), με ΑΔΑ: 7Μ4ΥΟΡ1Υ-ΙΤΥ1 

d. Αποτελέσματα γεωτεχνικής μελέτης και έρευνας που έχει εκπονηθεί για το εν λόγω 

έργο  

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν από έρευνες ή και 

μελέτες που έχουν γίνει ή ακόμα και με αναζητήσεις στους Φορείς, Οργανισμούς, Γραφεία 

Γεωτεχνικών Μελετών κλπ, που έχουν εκπονήσει σχετικές μελέτες/έρευνες για την Υπηρεσία και 

το Έργο. 

7.2  Εκπόνηση μελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αμοιβή των οποίων 

εμπεριέχεται ανοιγμένα στις τιμές της προσφοράς 

1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει την Μελέτη Εφαρμογής για  το σύνολο των έργων που θα 

κατασκευάσει, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μελετών, την Μελέτη Προσφοράς του και πάντα 

λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) και την ΑΕΠΟ του έργου. Οι 

προθεσμίες υποβολής των μελετών αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 17 της παρούσης. 

2) Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει όλες τις μελέτες και έρευνες, που είναι 

αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων και τη σύνταξη των επιμετρήσεων. Ειδικότερα απαιτείται 

Η εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής του Έργου. 

Ως «Μελέτη Εφαρμογής», νοείται η πλήρης μελέτη με τα περιεχόμενα που έχει αυτή, είτε κατά 

τις διατάξεις του ΠΔ 696/74 όπως οι διατάξεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην προκειμένη 

περίπτωση είτε κατά τους γενικώς καθιερωμένους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής με 

βάση τη σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να συνταχθούν λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια. Στη 

Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: 

1. Τεχνική Έκθεση – Γενικός Σχεδιασμός Έργου 
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2. Μελέτη Διαμόρφωσης ΧΥΤΑ 

3. Μελέτη Στεγανοποίησης – Γεωτεχνική Μελέτη 

4. Μελέτη Τελικής και Προσωρινής Κάλυψης 

5. Μελέτη Έργων Συλλογής Στραγγισμάτων 

6. Μελέτη Έργων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων 

7. Μελέτη Έργων Διαχείρισης Βιοαερίου 

8. Μελέτη Διευθέτησης Ομβρίων 

9. Μελέτη Έργων Οδοποιίας 

10. Μελέτη ΗΜ Εγκαταστάσεων 

11. Στατική Μελέτη 

12. Μελέτη Πρασίνου και Άρδευσης 

13. Μελέτη Έργων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Τηλεελέγχου 

14. Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας του Χώρου – Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας και 

εκπαίδευσης Προσωπικού 

15. Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού και Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου 

16. Προμετρήσεις 

17. Μελέτη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) - Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.)  

Κάθε επιμέρους μελέτη θα περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή, και όπου απαιτούνται, σχέδια 

γενικά και σχέδια λεπτομερειών, υπολογισμούς, τεχνικές προδιαγραφές εργασιών και υλικών, 

καθώς και λίστα του προσφερόμενου Η/Μ εξοπλισμού με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα 

ενημερωτικά φυλλάδια. 

Ακόμη, τη Μελέτη Εφαρμογής θα συνοδεύουν: 

1. Αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 

δικτύων 

2.  Μελέτη και Σύνταξη Σχεδίων σήμανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθμίσεων της 

κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής σε περίπτωση που χρειαστεί κλπ. 

3) Οι ως άνω μελέτες ή/ και έρευνες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα 

οριζόμενα στην Διακήρυξη, από Ομάδα Μελετών, που θα διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Η 
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υποβολή των μελετών αυτών θα γίνεται εγκαίρως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, για την αρμόδια 

έγκριση, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα ΣΥ. 

4) Υπενθυμίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των 

έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από 

την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που 

προκύπτει γι’ αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

5) Το σύνολο των δαπανών για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και ερευνών θα 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 

7.3  Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις μελετών του Αναδόχου 

1) ο Ανάδοχος θα εκπονήσει χρονοδιάγραμμα κατασκευής, το οποίο θα υποβάλει για έγκριση μέσα 

στην προβλεπόμενη στο ΑΡΘΡΟ 17 της παρούσας προθεσμίας. Οι υποβολές των μελετών που θα 

εκπονήσει ο Ανάδοχος θα γίνουν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μελετών του 

έργου. 

2) Οι εγκρίσεις των υποβαλλομένων μελετών ή/και αποτελεσμάτων ερευνών θα γίνονται, υπό την 

προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, μετά από έλεγχο, εντός προθεσμίας ενός 

μηνός από την υποβολή τους, λαμβάνοντας υπόψη και τον διατιθέμενο, από το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, χρόνο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασμένης μελέτης ή / και 

έρευνας, η μελέτη ή / και η έρευνα θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα εκκινεί 

από τη συμπλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος συμπλήρωσης / διόρθωσης και 

επανελέγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καθυστέρησης των εργασιών του έργου και των 

μελετών ή/και ερευνών. 

3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε λεπτομερή έλεγχο μερικών ή και  του συνόλου 

των μελετών ή/και ερευνών του Αναδόχου, με ή χωρίς τη σύμπραξη Συμβούλων. Αν κατά τη 

διαδικασία ελέγχου προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών 

υπολογισμών ή των εφαρμοζόμενων υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει 

πρόσθετους υπολογισμούς ή/και ελέγχους με την εφαρμογή άλλων συναφών υπολογιστικών 

μεθόδων. 

4) Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε δύο (2) αντίτυπα. Η διάρθρωση και τα 

περιεχόμενα των μελετών παρουσιάζονται αναλυτικά στον ΚΜΕ, καθώς και τα αναφερόμενα στο 

ΠΔ.696/74 και στο ΦΕΚ Β/ 1047/29-03-2019, όπως ισχύουν. Μετά την έγκριση η Υπηρεσία θα 

παραδίδει στον Ανάδοχο μια (1) θεωρημένη σειρά. 
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7.4  Αλληλουχία μελετών και κατασκευών 

1) Ουδεμία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί η αντίστοιχη μελέτη 

Εφαρμογής. Τούτο αφορά και τα ενδιάμεσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των 

μόνιμων έργων. 

2) Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, 

ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των μελετών ή/και ερευνών και για τις 

αντίστοιχες εγκρίσεις. 

3) Η έγκριση των μελετών ή/και ερευνών (υπολογισμών, σχεδίων, κτλ.) από την Υπηρεσία δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από την σύμβαση. 

4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υφίσταται ανάγκη άμεσης κατασκευαστικής επέμβασης προς 

αποτροπή κινδύνου ατυχήματος, ο όρος της παρ. 7.4.1 μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της 

Υπηρεσίας, να μην εφαρμόζεται. Όμως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν. 

7.5  Γλώσσα μελετών/ ερευνών/ σχεδίων 

Οι αναγραφές στα σχέδια, οι παραδοχές της μελέτης και οι υπολογισμοί θα είναι στην Ελληνική Γλώσσα. 

Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές μόνο για φύλλα υπολογισμών από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Τα τεχνικά φυλλάδια (brochures) επιθυμητό είναι να είναι στην Ελληνική Γλώσσα, αλλά 

μπορεί να είναι στη γλώσσα που εκδίδονται (κατά προτίμηση Αγγλική) 

ΑΡΘΡΟ 8. Παροχή και μέριμνα των τευχών 

1) Τα συμβατικά τεύχη του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα φυλάσσονται με 

μέριμνά της. Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα χορηγηθεί μία σειρά 

θεωρημένων αντιγράφων των συμβατικών τευχών. Ο Ανάδοχος μπορεί να παράγει για τις 

ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω τευχών με μέριμνα και δαπάνες του. 

2) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισμικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά την 

εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, μελέτες, καταμετρητικά / επιμετρητικά στοιχεία, εφαρμογές 

προγραμμάτων Η/Υ κτλ., θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα φυλάσσονται με μέριμνά 

του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων με 

μέριμνα και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της. 

3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο των 

συμβατικών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των μελετών που ο ίδιος συνέταξε, 

καθώς και της αλληλογραφίας του έργου. Η Υπηρεσία θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα 

ανωτέρω κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, 

εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω εργάσιμες. 
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4) Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συμβαλλομένων μερών σφάλμα ή ελάττωμα 

τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση κατά 

την εκτέλεση του έργου, το υπόψη μέρος θα ενημερώσει άμεσα το άλλο μέρος σχετικώς. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Καθυστέρηση στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών 

1) Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.1 του Άρθρου 137 του Ν.4412/2016, με τη διευκρίνιση ότι ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε διαφαίνεται 

περίπτωση καθυστέρησης ή, με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των εργασιών. Σε 

περίπτωση κατά την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. που βρίσκεται στο αρχείο, δεν 

παρασχεθεί σε αυτόν από την Υπηρεσία ή τους τυχόν Συμβούλους της μέσα σε εύλογη 

διορία. Η έγγραφη ειδοποίηση θα περιέχει λεπτομέρειες του περιεχομένου του  

απαιτούμενου σχεδίου, οδηγίας κτλ., λεπτομερή αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα 

εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του 

Αναδόχου, και λεπτομέρειες της φύσης και της έκτασης των προβλημάτων που τυχόν θα 

δημιουργηθούν εάν το ζητούμενο έγγραφο, οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί έγκαιρα. 

2) Αν η Υπηρεσία καταστεί ενήμερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος εγγράφου, 

οδηγίας κτλ. και ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγμένα καθυστέρηση ή αυξημένο κόστος κατά την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ως άμεσο αποτέλεσμα της υπόψη υπερημερίας 

της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία σχετικά  

a. να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση παράτασης των προθεσμιών, εφόσον 

παραβιαστεί ή υπάρχει κίνδυνος παραβίασης τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας του 

έργου. τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας) και 

b. να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή σε αυτόν αποζημίωσης 

μόνο για τις θετικές του ζημίες. 

ΑΡΘΡΟ 10. Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – Τήρηση Αστυνομικών 

Διατάξεων 

1) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του 

εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει 

καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου 

αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των 

συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος 
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αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής 

νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης 

των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

2) Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το 

περιεχόμενο όλων των δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων συμπεριλαμβανομένων δικογράφων , 

που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

3) Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων, 

υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές 

διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και 

ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

σύμβασης. 

4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε άδειας που 

προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κτλ., που απαιτείται για την εκτέλεση των 

εργασιών του. 

ΑΡΘΡΟ 11. Ευθύνη μελών κοινοπραξίας 

Η ευθύνη μελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόμενα στο Άρθρο 140 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12. Εγκεκριμένοι υπεργολάβοι 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 165 και 166 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 13. Εκχώρηση δικαιωμάτων – υποκατάσταση 

Η εκχώρηση του Έργου ή/και δικαιωμάτων που απορρέουν από την Σύμβαση διέπετε από τις διατάξεις 

του Άρθρου 164 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 14. Στοιχεία πεδίου του έργου 

14.1 Γνώση Συνθηκών Κατασκευής 

1) Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι οι 

διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν 

πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού και έχουν συμπεριλάβει 

στην οικονομική προσφορά τους οτιδήποτε σχετικό με τη φύση του γηπέδου των 

εγκαταστάσεων κυρίως σε ότι αφορά: 
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 Την περιοχή του έργου 

 Της κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών 

 Τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής 

 Τις μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση και την αποθήκευση υλικών 

 Τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος 

και οδών προσπέλασης 

 Τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες 

 Τη διακύμανση της στάθμης των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή 

παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο του Έργου 

 Τη διαμόρφωση εδάφους και κατάσταση των εδαφικών συνθηκών, τις ιδιομορφίες και 

τη φύση του εδάφους στο διατιθέμενο για την κατασκευή των έργων γήπεδο 

 Το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, που 

βρίσκονται στην περιοχή 

 Το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν πριν 

από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, 

 Τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήματα κυκλοφορίας 

 Τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται 

ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον Κύριο του Έργου ή από άλλους εργολήπτες 

 Τις δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις του Κυρίου του 

Έργου και των οποίων η λειτουργία δεν πρέπει να διακόπτεται ή να παρενοχλείται και 

 Άλλα θέματα τα οποία μπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την 

πρόοδο, ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης. 

2) Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, την ΤΣΥ και τα σχέδια δημοπράτησης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη 

περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από τις 

Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία 

της εργολαβίας που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με 

την διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα 

αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες 

και όρους. 
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3) Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ., ποιότητα υπεδάφους, 

αποτελέσματα κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., που έγιναν ή 

γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζόμενων για 

ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν συμβατικά την 

Υπηρεσία, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως βοήθημα για τη σύνταξη των προσφορών. 

Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να 

προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές 

έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέστερο καθορισμό των 

στοιχείων που τους διατέθηκαν. Ο Ανάδοχος με την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως 

ενημερωθεί για τις επιτόπιες συνθήκες σύμφωνα με το παρόν Άρθρο. 

4) Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους 

όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα 

οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

14.2 Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις 

Ο υπό επέκταση  ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 2ης Δ.Ε. Πιερίας εξυπηρετείται επί του παρόντος από τα ακόλουθα: 

 Πύλη εισόδου στον ΧΥΤΑ 

 Χώρος Αναμονής Απορριμματοφόρων 

 Ζυγιστήριο 

 Σύστημα έκπλυσης τροχών 

 Προσωρινή Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων 

 Κτίριο Εξυπηρέτησης 

 Αποθήκη υλικών 

 Περίφραξη 

 Οδικό δίκτυο 

 Εγκαταστάσεις συντήρησης 

ΑΡΘΡΟ 15. Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος 

1) Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργολαβικό 

αντάλλαγμα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από 

τη σύμβαση. 
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2) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιμήσει 

με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη 

διαμόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται:  

a. για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα 

εισάγουν από το εξωτερικό 

b. για τις εγκρίσεις μελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των 

κάθε φύσης αδειών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 

Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος : 

16.1.  Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαμόρφωση και τη φύση του εδάφους του γηπέδου 

του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του. 

16.2.  Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές 

συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την 

πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε 

δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση με τη μελέτη των συνθηκών 

κατασκευής του έργου γενικά. 

16.3. Σημειώνεται ότι αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται. Ο 

Ανάδοχος οφείλει, μετά την υπογραφή της σύμβασης (και οι διαγωνιζόμενοι κατά τη φάση του 

διαγωνισμού), να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν 

συμπληρωματικές έρευνες κλπ, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των 

έργων. Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία 

των "ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον 

Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. Προθεσμίες 

17.1. Για την έναρξη των εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 135 του Ν. 4412/2016 και στα 

Άρθρα 145 και 147 του Ν.4412/2016. Αναφορικά με τις προθεσμίες, ισχύουν τα οριζόμενα στο 

Άρθρο 147 του Ν.4412/2016. 
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17.2. Η συνολική προθεσμία  εκτέλεσης του Έργου καθορίζεται σε Τριακόσιες Εξήντα Πέντε (365) 

συνολικά ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στην υπόψη 

συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται οι χρόνοι για την: 

 Εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής 

 Έγκριση της Μελέτης Εφαρμογής 

 Πλήρη κατασκευή των έργων 

17.3. Με το πέρας της κατασκευής θα λειτουργήσει δοκιμαστικά τη ΜΕΣ του Έργου για ενενήντα (90) 

ημερολογιακές ημέρες. Στη συνέχεια θα λειτουργήσει το σύνολο του έργου που περιλαμβάνει 

όλες τις υφιστάμενες και προβλεπόμενες στο παρόν έργο εγκαταστάσεις, υποδομές και 

εξοπλισμό (σταθερό ή κινητό) κανονικά για εξήντα (60) μήνες, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ, 

τα παρόντα συμβατικά τεύχη και τις καλές διεθνείς πρακτικές για την υγειονομική ταφή στερεών 

αποβλήτων και συνοδών έργων.    

17.3.1. Η έναρξη των προκαταρκτικών εργασιών (τοπογραφικές εργασίες,   εγκατάσταση εργοταξίου 

κλπ) από μέρους του Αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερών από την 

έναρξη της συμβατικής προθεσμίας. 

17.4.  Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών κατά ολοκληρωμένα τμήματα θα καθορισθεί με την 

έγκριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου. 

17.5. Παράταση της προθεσμίας που καθορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αναγνωρίζεται στον 

Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής που εκτελείται το έργο, 

άγνοια του χρόνου εκμετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα, την 

Οδοστρωσία, τα Ασφαλτικά γενικά (λατομεία κλπ) ή των δανείων υλικών για επιχώματα 

(χειμάρρων, ορυχείων κλπ), άγνοια σύγχρονης εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν για την οδό και από άλλες τυχόν εργολαβίες, που θα βρίσκονται εν ενεργεία 

μέσα ή κοντά στις πηγές που υπάρχουν. 

17.6. Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί είναι υποχρεωμένος χωρίς δαπάνη του Δημοσίου να προβεί στην 

δημιουργία νέων κατάλληλων θέσεων και στην κατασκευή και νέων οδών προσπέλασης τόσο για 

τα έργα όσο και τη λήψη και απόθεση υλικών. 

17.7. Επίσης δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο παράταση της ορισθείσης προθεσμίας, εάν ισχυρισθεί 

άγνοια της κατάστασης των οδών προσπέλασης των πηγών που θα χρησιμοποιηθούν και των 

συνθηκών για διάνοιξη νέων, άγνοια των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν ή άγνοια 

της δυνατότητας να βρει εργάτες, μηχανήματα κλπ. 



Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. Πιερίας» 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων   20 

 

17.8. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 145, 146 & 

147 του Ν. 4412/2016    

17.9. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την έναρξη της συμβατικής προθεσμίας. 

17.10. Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσμίας ορίζονται οι παρακάτω ενδεικτικές 

τμηματικές προθεσμίες (στάδια), που όλες αρχίζουν από την υπογραφή της Σύμβασης και μέσα 

στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν τουλάχιστον οι σε κάθε παρακάτω στάδιο αναφερόμενες 

κυριότερες εργασίες. 

17.10.1.  1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία 

Όχι αργότερο από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το 

Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου.  

17.10.2.  2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία 

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει γεωτεχνική έρευνα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Τεύχος ΚΜΕ, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι επαρκή τα στοιχεία της γεωτεχνικής έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη μελετητή για λογαριασμό της Υπηρεσίας. 

17.10.3.  3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού 

να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που 

αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ.305/96 

17.10.4.  4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία 

O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε δύο (2) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου.  

 Το οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία 

των στελεχών, η για την εκτέλεση του έργου, θα υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης 

17.10.6.  5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει Μελέτη Εφαρμογής, στη Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία 

μέσα σε προθεσμία ενενήντα  (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 
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17.10.7. Αποκλειστική τμηματική προθεσμία 

Όχι αργότερα από τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει το σύνολο των απαιτούμενων 

κατασκευαστικών έργων  και την σύνδεση της  νέας μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων με 

το υφιστάμενο κύτταρο 

Για την παράβαση των προθεσμιών του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148 του 

Ν.4412/16 

Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί 

να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Μετά 

την πάροδο των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/16 ήτοι: 

i) 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. 

ii) Υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη 

σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης 

iii) Υπερβεί με υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω και μία αποκλειστική 

προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 

ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές Ρήτρες (Άρθρο 148 του Ν. 

4412/2016) 

18.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, οριζόμενη σύμφωνα με το Άρθρο 148 του Ν. 

4412/2016 

18.2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης 

προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και 

επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση 

αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 

αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της 

μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 
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Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται 

να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας 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%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

18.3. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές 

τμηματικές προθεσμίες ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική 

προθεσμία. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. Έκπτωση του Αναδόχου ( Άρθρο 160 του Ν. 4412/2016) 

19.1. Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 

γραπτές εντολές τις Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση ή τον νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος. 

19.2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά αν συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο Άρθρο 160, παρ. 2α έως 2στ και 3 του Ν.4412/2016 

19.3. Στο ίδιο Άρθρο (Άρθρο 160)  περιγράφεται και η διαδικασία για κάθε περίπτωση των πιο πάνω 

παραγράφων και οι ενέργειες που απαιτούνται για την οριστικοποίηση ή άρση της έκπτωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης από τον Ανάδοχο 

(Άρθρο 161 του Ν. 4412/2016) 

20.1.   Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης: 

i. 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. 

ii. 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, η 

διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών. 
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iii. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή 

προθεσμία. 

20.2    Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 161 του Ν 4412/2016 

20.3    Για την αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 

163 του Ν 4412/2016 

20.4    Στην περίπτωση ματαίωσης της διάλυσης ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 162 του Ν 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 21. Πειθαρχικές ευθύνες Διοικητικών οργάνων (Άρθρο 141 του 

Ν.4412/2016) 

21.1.  Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου 

αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα. 

21.2.  Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των οργάνων της Διοίκησης περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 

141, παρ. 2  και 3 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου (Άρθρα 145 & 147 του 

Ν.4412/2016) 

22.1.  Ο Ανάδοχος, με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και η οποία δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  

Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες 

που προβλέπεται να εκτελεστούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα 

που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία  ή ομάδα εργασιών και 

συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει τη σύνταξη 

χρονοδιαγράμματος με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. 

22.2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει 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. Η έγκριση γίνεται σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράμματος. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο 

πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
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διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. 

22.3. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το 

αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει τα άρθρα 145 και 147 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα 

22.4.  Το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι 

εργασίας, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κ.λ.π., 

για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριμένα την αξιοπιστία των προτεινομένων 

προτάσεων. Ως  τέτοιες κύριες δραστηριότητες αναφέρονται: 

22.4.1. Η επέκταση του ενεργού ΧΥΤΑ 

22.4.2. Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) στην περιοχή όπου έχει εγκατασταθεί 

η ημιτελής μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων. Η ΜΕΣ θα εξυπηρετεί το σύνολο του χώρου (επέκταση 

και υφιστάμενο χώρο) 

22.4.3. Εγκατάσταση δικτύου διαχείρισης βιοαερίου (συμπεριλαμβανομένου και πυρσού καύσης) το 

οποίο θα εξυπηρετεί το σύνολο του ΧΥΤΑ (υφιστάμενο κύτταρο και επέκτασή του) 

22.4.4. Εγκατάσταση – Αναβάθμιση έργων υποδομής όπως: αναβάθμιση συστήματος έκπλυσης τροχών, 

έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, επαρκές δίκτυο διευθέτησης ομβρίων, χώρο δειγματοληψίας 

εισερχομένων φορτίων, δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο άρδευσης, περιμετρική δενδροφύτευση. 

22.4.5. Έργα βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας (στο τμήμα που οδηγεί στην προτεινόμενη ΜΕΣ) και στην 

περίφραξη του γηπέδου (νέα περίφραξη στα σημεία όπου δεν υφίσταται καθώς και στα όρια της 

περιοχής όπου επεκτείνεται το γήπεδο του ΧΥΤΑ. 

22.4.6. Δοκιμαστική Λειτουργία της  ΜΕΣ για (90) ημερολογιακές ημέρες.  

22.4.7 Λειτουργία του Έργου για εξήντα (60) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για εικοσιτέσσερις (24) 

επιπλέον μήνες.    

22.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του 

χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει, στην περίπτωση που κάποια δραστηριότητα ξεφεύγει 

από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις 

του Αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση 

καθυστέρησης ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της  

Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.          
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Επίσης έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο Ανάδοχος αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για την 

υποβολή του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και γενικότερα για 

τη μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την μη συμμόρφωσή του προς τις, σύμφωνα με τη 

Σύμβαση, έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. Τα πιο πάνω όπως ισχύουν με το Άρθρο 160 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) (Άρθρο 158 του Ν.4412/2016) 

23.1  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκπονήσει,  Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου όπως προβλέπεται 

από τις Υπουργικές αποφάσεις ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ.502/2000 (ΦΕΚ 1265 Β/18-10-2000) και ΔΙΠΑΔ ΟΙΚ.611/24-7-

01 (ΦΕΚ 1013 /2-8-2001) ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημόσιων Έργων. Η εκπόνηση του Π.Π.Ε. θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο ISO 

10005:1995 ή σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας. Το Π.Π.Ε. είναι έγγραφο 

στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα μέσα για την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν, έργο ή σύμβαση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου, σε δύο (2) αντίτυπα, στη Διευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. 

23.2  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, θα πρέπει να επιστρέψει ένα 

εγκεκριμένο αντίτυπο στον Ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της. 

23.3  Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε., που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

από τις ανάγκες του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 24. Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη (Άρθρο 136 του Ν.4412/2016) 

24.1    Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική 

υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), 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 ό,τι απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. 

24.2    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. Δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από 

τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
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24.3    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. 

24.4    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. 

24.5    Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του προσωπικού της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου 

τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωμα 

στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 136 του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 25. Κυριότητα και χρήση εγγράφων (Αναδόχου και Κυρίου του έργου) 

25.1  Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα των 

εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., που συντάχθηκαν από αυτόν ή 

για λογαριασμό του με δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι 

παραχωρεί στον Κύριο του έργου και τους νομίμους εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωμα 

της χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., 

συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του 

δικαιώματος χρήσης των υπόψη τροποποιημένων ή/και βελτιωμένων εκδόσεων για τις ανάγκες του 

έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ή της πραγματικής ζωής του έργου. 

25.2  Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν από 

τον Ανάδοχο παραμένει σε αυτόν, όμως ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί χωρίς 

καμία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισμό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύμβασης. 

25.3  Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, μελέτες, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. 

ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον Κύριο του έργου κατά την με οποιοδήποτε 

τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την 

ανάκτηση / διαχείρισή τους.           

25.4  Ο Κύριος του έργου διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα 

της ΤΣΥ, των τεχνικών ή άλλων μελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των τυπικών σχεδίων κτλ. που 

συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα, με μέριμνα και δαπάνη 
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του, να χρησιμοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύμβασης. 

Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιμοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, 

από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά μόνο για τις ανάγκες του 

έργου και με την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 26. Προσωπικό Αναδόχου - Διεύθυνση των Έργων από τον Ανάδοχο 

Το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται – παρακολουθείται επιτόπου εκ μέρους της Αναδόχου επιχείρησης 

από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της, αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος 

Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός ή άλλος αρμόδιος τεχνικός που έχει τα νόμιμα προσόντα 

ή και από τον ίδιο τον Ανάδοχο, εφόσον αυτός έχει τα από τον νόμο προβλεπόμενα προσόντα για την 

επίβλεψη τέτοιου έργου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 

Για την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, κατ' ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, 

Διπλωματούχους Μηχανικούς Ανωτάτης Εκπαίδευσης καθώς και τους αναγκαίους Μηχανικούς 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και διοικητικούς - οικονομικούς 

υπαλλήλους. 

Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση ανάθεσης της επίβλεψης - 

παρακολούθησης επιτόπου όλων των εργασιών κατασκευής του έργου σε αρμόδιους συνεργάτες του, 

Μηχανικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα ή στον εαυτό του, εφόσον έχει τα νόμιμα προσόντα. Οι 

Μηχανικοί καταθέτουν δήλωση ανάληψης της επίβλεψης - παρακολούθησης επιτόπου του παραπάνω 

έργου, που κατατίθεται μαζί με τη δήλωση ανάθεσης στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου. 

Εφόσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επιτόπου του έργου επιβλέπων Μηχανικός, ο Ανάδοχος 

οφείλει να καταθέσει νέες δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης επίβλεψης - παρακολούθησης επιτόπου 

από τον καινούργιο Μηχανικό και για το τμήμα του έργου που απομένει. 

Η αμοιβή για την επίβλεψη - παρακολούθηση επιτόπου των εργασιών, με όποιο τρόπο κι αν προκύπτει, 

περιλαμβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. 

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολουμένου 

σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής 

και εργασίας στην Ελλάδα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα εργατική και λοιπή νομοθεσία. 
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προσλάβει ή να αποπειραθεί να προσλάβει προσωπικό που εργάζεται, με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου. 

Σε ό,τι αφορά στον Κανονισμό Εργασίας και στις Αμοιβές ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 7 και 9 του 

Άρθρου 138 του Ν.4412/2016  και του του άρθρου 165 του Ν.4412/2016.    

Σε ό,τι αφορά στην Εργατική νομοθεσία ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του Άρθρου 138 του 

Ν.4412/2016.   

Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας 

για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες. 

Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία ζωής ή περιουσίας ή ασφάλειας των έργων ή για 

να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή 

νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την 

Ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει 

πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους τους Νόμους και κανονισμούς, που αφορούν τέτοια 

εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά 

τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαμβάνοντας και 

όλες τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη και δεν 

υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την 

εξασφάλιση της σχετικής 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, του κοινού και εν γένει κάθε φύσης 

κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση 

υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών. 

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 ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και 

να λαμβάνονται κατάλληλα προς τούτο μέτρα. 
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Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του 

όλες τις διευκολύνσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων και την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του.  

Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και 

θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 27. Αναθεώρηση τιμών 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Άρθρου 153 του Ν. Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 28. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες 

28.1. Προκειμένου περί αυξομειώσεων εργασιών και νέων εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Άρθρου 156 του Ν. Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.  

28.2. Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη, ο 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 

(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). 

28.3. Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. Ν.4412/2016, 

όπως ισχύει σήμερα. 

28.4. Στην περίπτωση σύνταξης Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 

156, παρ. 6 του Ν. Ν.4412/2016. 

28.5. Ορίζεται σταθερός συντελεστής σ=0,90 σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ.6 του Ν. 

4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 29. Εργολαβικό ποσοστό - Επιβαρύνσεις 

29.1. Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας των τιμών όλων των 

άρθρων του τιμολογίου μελέτης. 

29.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν 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. 
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Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18%, μειωμένο  κατά την έκπτωση της 

προσφοράς. Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον Ανάδοχο δεν 

καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 

29.3. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 30. Καταμέτρηση αφανών εργασιών 

30.1.  Η καταμέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 151 και 152 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα. 

30.2.   Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο θα καταρτίζονται, κατά τον χρόνο της 

εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων, πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι 

εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη μελέτη ή τις τυχόν 

τροποποιήσεις τους που επέφερε η Υπηρεσία.  

 

ΑΡΘΡΟ 31. Επιμέτρηση εργασιών 

31.1.   Για την επιμέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο μελέτης του έργου  και στα 

Ενιαία Τιμολόγια  

31.2.   Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, αυτή θα 

επιμετρείται και θα πληρώνεται με βάση τις πραγματικά και μόνον εκτελεσθείσες μονάδες, μη 

λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε άλλης συνήθειας. 

31.3. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος και η Δ.Υ. θα συμφωνήσουν τον τρόπο ανάλυσης 

των κατ’αποκοπή άρθρων τιμολογίου του έργου προκειμένου να είναι εφικτή και δυνατή η κατάθεση 

επιμέρους ενδιάμεσων τμηματικών λογαριασμών από τον Ανάδοχο, η πιστοποίησή και πληρωμή τους 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Η   ανάλυση αυτή πρέπει να εγκριθεί τόσο από την Δ.Υ. όσο και 

την Προϊσταμένη Αρχή πριν την κατάθεση του 1ου λογαριασμού από τον Ανάδοχο. 

31.3.   Θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 151 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 32. Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωμών - Επιμετρήσεις 

32.1.  Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωμών και οι επιμετρήσεις των εκτελουμένων έργων θα γίνονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα, τους όρους της εργολαβικής 

σύμβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο Άρθρο 
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152 του Ν.4412/2016 συντάσσονται με ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία, στα απαιτούμενα αντίτυπα, ανά μηνιαία χρονικά διαστήματα. 

32.2   Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα κατά νόμο 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και κρατήσεις. 

32.3 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

 Σε κάθε περίπτωση ως προς τις αντιστηρίξεις η πληρωμή τους θα γίνεται μόνο εφόσον έχει 

προηγηθεί έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, καταγραφή στο ημερολόγιο του έργου και 

φωτογραφίες πριν και μετά την τοποθέτηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 33. Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου – Τροποποιήσεις 

Μελέτης 

33.1.     Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 

ειδικών προδιαγραφών των επιμέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης 

κατασκευών, επιμέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει 

κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε 

επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία  του έργου. 

33.2.  Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν  ορίζεται κάτι από τα 

σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της 

Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου  πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, 

την αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά 

ή γειτονικά) τμήματα  του έργου. 

33.3. Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα θα πρέπει να            κατασκευάζεται 

με τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα. 

33.4.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στον χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία 

έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, "άνευ ετέρου" και με την τιμή που 

θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

33.5.   Ο Ανάδοχος, πριν από την εφαρμογή της μελέτης, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό 

και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει 

έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί 

τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, πλην αυτών που έχει υποχρέωση να συντάξει 

αυτός, γιατί σύμφωνα με τη Σύμβαση, αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του 
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έργου  και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής και αυτά που υπέβαλε ο ίδιος και εγκρίθηκαν 

από την υπηρεσία που, μετά την έγκρισή τους, αποτελούν συμβατικό τμήμα της μελέτης. 

33.6.  Η διαδικασία διορθώσεων, τροποποιήσεων και σύνταξη μελετών κατά την διάρκεια εκτέλεσης να 

γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 144 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 34. Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων 

προϊόντων - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης 

34.1. Όλα τα υλικά κ.λ.π. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς 

βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση από την εγχώρια βιομηχανία και 

σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές, με εξαίρεση εκείνα που δεν παράγονται στην Ελλάδα, καθώς 

και εκείνα για τα οποία στα συμβατικά στοιχεία ορίζεται ότι η προέλευσή τους θα είναι από την 

αλλοδαπή. 

34.2. Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά 

δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων Έργων, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, άριστης ποιότητας και 

της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, 

την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κ.λ.π. 

34.3.   Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης 

του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Άρθρου 159 του Ν.4412/2016 και των Άρθρων 138 και 178 

του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα, σε συνδυασμό με το Άρθρο 160, παρ. 2δ του Ν.4412/2016.  

  

ΑΡΘΡΟ 35. Φύλαξη υλικών          

35.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, με μέριμνα και δαπάνη του, σε 

ιδιαίτερους φυλασσόμενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Ομοίως, σε ιδιαίτερους 

χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγματα υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, κτλ. 

35.2. Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγμάτων θα υπάρχουν 

στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ του 

Αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας 

του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 36. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

36.1.  Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, από ειδικευμένο 

προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις 

του Ν.4412/2016, τους όρους της σύμβασης  και τις εντολές του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης του 

έργου. 

36.2. Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι την οριστική 

παραλαβή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Άρθρων 138, 159 και 178 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν 

σήμερα. 

36.3.  Για την ευθύνη του Αναδόχου για ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή, 

έχουν εφαρμογή οι πάγιες σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. 

 

ΑΡΘΡΟ 37. Αποφυγή όχλησης  

37.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις 

και αναγκαία μέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, 

προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης τον 

κύριο του έργου έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων 

ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου τούτου. 

37.2. Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 

εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι 

απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ. 

37.3 Επειδή πρόκειται για έργο επέκτασης λειτουργούντος ΧΥΤΑ θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε 

να μη θιγούν για οποιονδήποτε λόγο τα τμήματα που βρίσκονται σε λειτουργία.  

 

ΑΡΘΡΟ 38. Μέτρα Ασφαλείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών  

Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους 

χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε μηχάνημα του εξοπλισμού του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να φροντίζει: 

i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

ii. Για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη 

διάθεσή τους. 
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iii. Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε χώρους 

αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που 

ανήκουν σε τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 39. Προσβασιμότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της 

κυκλοφορίας κατά την κατασκευή 

39.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 

λοιπά τεχνικά έργα και δρόμους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών 

μεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα 

κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με σκοπό να 

αποφύγει κάθε ζημιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδομών, ακόμα και χωματόδρομων. 

39.2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο μέτρο 

προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωματόδρομων, 

ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιμέρους συμβατικά τεύχη. 

39.3. Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις 

απαιτούμενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα προβαίνει 

στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά ημέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. 

39.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μόνιμη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και 

από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισμός, 

αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε μηχανήματα, εξοπλισμό και 

εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα 

είναι ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

39.5. Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας καθώς 

και οι εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης 

αυτού, θα γίνονται με βάση μελέτη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις ισχύουσες προδιαγραφές 

κατά τη στιγμή της εκπόνησης της μελέτης. Η σχετική μελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς 

ιδιαίτερη αμοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούμενες, σύμφωνα με την 

έγκριση της μελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο με τις τιμές 

της προσφοράς ή με τιμές μονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

39.6. Μετά την περάτωση του έργου, τα μη ενσωματωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως 

ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία  
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39.7. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, όπως, π.χ. 

σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, 

επιτρεπόμενων τούτων μόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες 

τοπικές ρυθμίσεις. 

39.8. Η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήμανσης 

Εκτελουμένων Έργων σε Οδούς) της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. 

39.9.  Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, 

αναλάμποντα σήματα, μάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, 

κώνους σήμανσης κτλ. που λεπτομερώς θα καθορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του άρθρου. 

39.10. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγμή, 

να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγματα, αναβαθμούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας 

διαφορετικών υψομέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. 

Ακόμη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των προσωρινών ή μονίμων ρυθμίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει 

να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η 

κυκλοφορία οχημάτων, πεζών, μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των 

μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κτλ.), συμμορφούμενος πάντοτε με τις ισχύουσες 

διατάξεις και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

39.11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά 

μέτρα / έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήμανσης για 

την προστασία θέσεων εκτελουμένων έργων, με τη φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής 

κυκλοφορίας. 

39.12. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση επικάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του 

οδοστρώματος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωμένες οδούς με 

συνεχιζόμενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχημάτων και τον περιορισμό, στα ελάχιστα δυνατά 

χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. 

Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άμεση κάλυψη τομών σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς που 

εξυπηρετούν την κυκλοφορία. 
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39.13. Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόμενες 

διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Επίσης η μη τήρηση των 

μέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις Προδιαγραφές Σήμανσης εκτελουμένων 

έργων εντός ή και εκτός κατοικημένων περιοχών και επισύρουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του 

άρθρου 178 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

39.14. Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού 

του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο 

απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο 

Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν 

του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την 

Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του 

Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή 

προστίμου(ων). 

 

ΑΡΘΡΟ 40. Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος     

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του Άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 41. Ημερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του 

Ν.4412/2016. Η τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος.    

  

ΑΡΘΡΟ 42. Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την 

ποιότητα του έργου 

42.1.   Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016, τόσο για την 

εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο 

ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία  δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά 

κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

42.2.   Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή  των υλικών που θα 

χρησιμοποιήσει, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους 
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της παρούσας, των  σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και 

σχεδίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 43. Επείγουσες πρόσθετες Εργασίες 

Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Άρθρου 155 του Ν.4412/2016, όπως  ισχύει σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 44. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή - Βεβαίωση περάτωσης 

εργασιών -Διοικητική παραλαβή 

44.1.  Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των Άρθρων 

170 και 172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.  

44.2. Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 168 του Ν.4412/2016. 

Το έργο θα παραληφθεί σε δυο φάσεις: 

1. Παραλαβή κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας της ΜΕΣ 

2. Παραλαβή κανονικής λειτουργίας  

Αναλυτικότερα: 

Μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά το στάδιο της Δοκιμαστικής Λειτουργίας, 

εκδίδεται η πρώτη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών. Η βεβαίωση περαίωσης εργασιών δίδεται με την 

ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.  

Μετά την βεβαίωση περάτωσης εργασιών, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει την τελική επιμέτρηση 

εργασιών κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει η προσωρινή παραλαβή των 

έργων κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας.  

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται για το έργο ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 

μήνες σύμφωνα με το Άρθρο  171 του Ν.4412/2016. Ο χρόνος υποχρεωτικής  συντήρησης 

συμπεριλαμβάνεται στην κανονική λειτουργία. Η οριστική παραλαβή της φάσης 1 του έργου θα γίνει 

μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής εγγύησης του έργου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα . 

Στην περίπτωση ζημιών από ανωτέρα βία ή άλλη αιτία, ο Ανάδοχος άρθρο 157 του Ν. 4412/2016.  

υποχρεούται να προβεί σε αποκατάσταση και αποζημιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου  204 του 

Ν. 4412/16. 
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Μετά την ολοκλήρωση και της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΜΕΣ το έργο  έχει ολοκληρωθεί και 

εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης εργασιών, γίνεται η τελική επιμέτρηση και η προσωρινή παραλαβή του 

έργου (εφόσον δεν γίνουν τμηματικές παραλαβές). Μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής 

εγγύησης θα γίνει και η οριστική παραλαβή του έργου. Η οριστική παραλαβή του τμήματος της 

σύμβασης που αφορά τη κανονική λειτουργία (φάση παραλαβής 2) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

κανονικής λειτουργίας.  

Η κανονική λειτουργία της εγκατάστασης εκκινεί με την λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας και την 

έκδοση βεβαίωσης περαίωσης.  

Τέλος μετά το πέρας της κανονικής λειτουργίας  εκδίδεται Βεβαίωση περάτωσης των εργασιών της 

Κανονικής Λειτουργίας και επιστρέφεται στον Ανάδοχο, η εγγυητική επιστολή της καλής λειτουργίας. 

Μετά τα ανωτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος 

ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

ΑΡΘΡΟ 45. Δοκιμές εγκαταστάσεων 

45.1.   Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων, να 

πραγματοποιήσει, με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα 

επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα 

συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον 

ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

45.2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

45.3. Ο Ανάδοχος οφείλει, με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, 

να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη, σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και 

λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν 

από αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στον φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη 

διαβιβάζεται στο αρχείο του  κυρίου του έργου. 

45.4.  Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά 

χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή 

γι’ αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και τον χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις 

του Άρθρου 171 του Ν.4412/2016.  

45.5.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημία για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, 

μέσα στην προθεσμία που θα του οριστεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να 

εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απευθείας, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
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45.6.  Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιοριστεί στον 

εντός του έργου χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να 

μην παρεμποδίζεται η εντός του έργου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων  

εργολαβιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 46. Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών 

46.1.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή 

παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία:  

46.1.1.Τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:1000, 1:500 με υψομετρικές και οριζοντιογραφικές 

ενδείξεις. 

46.1.2. Κατασκευαστικά σχέδια σε κλίμακα 1:100, 1:50. 

46.2.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο φωτογραφικής αποτύπωσης  κατά 

τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου. Αντίγραφο του αρχείο θα παραδοθεί στην υπηρεσία 

με το πέρας του έργου. 

  

ΑΡΘΡΟ 47. Σκυροδέματα 

48.1.  Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος για την τήρηση των  διατάξεων του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος σε θέματα 

που αφορούν : α) την ποιότητα του σκυροδέματος,  β) την ανθεκτικότητά του σε ατμοσφαιρικές ή χημικές 

μεταβολές, γ) τη διάστρωση, δ) τη συμπύκνωση, ε) τη συντήρηση, στ) την αφαίρεση των ξυλοτύπων. 

48.2.  Η ανάμιξη των υλικών του σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό αναμικτήρα,  

απόδοσης πολλαπλασίου ακέραιου σάκου τσιμέντου. 

48.3.    Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 

48.4.  Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων κατασκευής θα γίνεται με 

χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου λόγω χρήσης δονητών, η οποία θεωρείται 

ότι περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών και στα κατ' αποκοπή τιμήματα του έργου.  

48.5. Για τον έλεγχο αντοχής του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές με λήψη δοκιμίων κατά τη 

διάστρωσή του. Η  λήψη και οι δοκιμές των δοκιμίων θα πραγματοποιείται με δαπάνες του Αναδόχου, 

με την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ενδεικτικά τα δοκίμια για το έτοιμο σκυρόδεμα είναι: α) 

έξι δοκίμια ημερησίως  για κάθε 150 m3 σκυροδέματος  β) δώδεκα δοκίμια ημερησίως για ποσότητα άνω 

των 150 m3  γ) τρία δοκίμια από κάθε βαρέλα για ποσότητα κάτω από 20 m3.  
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48.6. Σε περίπτωση διαπίστωσης μειωμένης αντοχής μιας παρτίδας σκυροδέματος, σε βαθμό 

επουσιώδη, τότε το ποσοστό μείωσης της αντίστοιχης αμοιβής του αναδόχου (Άρθρο 159 του 

Ν.4412/2016) ορίζεται ίσο προς το διπλάσιο του ποσοστού μείωσης της συμβατικής αντοχής. Σε αυτή 

την περίπτωση  νέα συμβατική αντοχή θα είναι ο μέσος όρος των συμβατικών αντοχών που προέρχονται 

από τον τελευταίο έλεγχο ποιότητας  σκυροδέματος της παρτίδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 48. Προδιαγραφές – Εγκύκλιοι – Δοκιμές – Οδηγίες   

Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και 

ΥΠΟΜΕΔΙ, και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εργασίας και του υλικού, Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ2221/Β30-07-2012) 

 

ΑΡΘΡΟ 49. Χρήση έργου ή τμήματός του πριν από την αποπεράτωση 

49.1. Ο εργοδότης δικαιούται, παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών, να χρησιμοποιεί το όλο έργο 

ή τμήμα του, εάν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (Διοικητική παραλαβή για χρήση). 

49.2. Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε 

καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες 

και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

49.3. Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 169 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 50. Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

50.1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση του 

έργου με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΔΟΛ κ.λ.π.). 

50.2. Οι δαπάνες των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνουν τον εργοδότη, που τις καταβάλει 

απευθείας στους Ο.Κ.Ω.  
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ΑΡΘΡΟ 51. Εξυπηρέτηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας  

(Ο.Κ.Ω.) 

51.1.   Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να μετατεθούν από  τους κυρίους τους. 

51.2.  Με τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία ανάμειξη, υποχρεούται όμως να παρέχει κάθε 

διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση  για λόγους 

καθυστέρησης  ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 

 

ΑΡΘΡΟ 52. Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων 

52.1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται , πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου ή του 

όλου έργου μετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να  απομακρύνει από όλους τους χώρους του 

εργοταξίου και των γύρω δρόμων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, 

ικριώματα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή 

άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του έργου και του 

εργοταξίου, για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, 

ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία. 

52.2.  Αν, μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες 

μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι 

εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του, της σχετικής δαπάνης  παρακρατούμενης 

από την αμέσως επόμενη πληρωμή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 53. Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

53.1 Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

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 σύμφωνα με ότι 

αναφέρονται στο Άρθρο 138 του Ν.4412/2016 παρ.7 και όλες τις διατάξεις του Ν.3850/10 Κώδικας 

Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων και τις Τροποποιήσεις αυτού όπως 

αποφασίσθηκαν με την Π.Ν.Π. 20-03-2020/2020.  

53.2 Υποχρεώσεις του Αναδόχου στα πλαίσια της ευθύνης του 
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Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να  εκπονεί  κάθε  σχετική  μελέτη  (μελέτη  προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα 

τα σχετικά μέτρα, όπως προβλέπονται από το Άρθρο  138 του Ν.4412/2016 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.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, 

ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/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.4412/2016 (Αρ. 138 παρ.8).  

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 : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111),  ΠΔ 305/96 (αρ.10,11),  Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 

αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα 

και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας  (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή 

όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

 

53.2.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) -  Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ) 

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την  εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα 

υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα  περισσότεροι από 20 

εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3 

παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του Άρθρου 12 του ΠΔ 

305/96. 

β. Να  ακολουθήσει  τις  υποδείξεις  /  προβλέψεις  των  ΣΑΥ-ΦΑΥ  τα  οποία αποτελούν  τμήμα  της  

τεχνικής  μελέτης  του  έργου  (οριστικής  ή  εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο  Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8) 

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  
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(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: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8 ). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές  αναφορές  στο  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας (ΣΑΥ) και στον 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. 

Ο ΦΑΥ καθιερώνεται  ως απαραίτητο στοιχείο  για την προσωρινή και την οριστική  παραλαβή κάθε 

Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 

(αρ. 170 και αρ.172)   

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και  το 

συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται  στην 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

53.2.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, ιατρό 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). 
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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 των υποχρεώσεων του Aναδόχου καθώς και των 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, 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). 

Η μελέτη εκπονείται κατά την φάση της κανονικής λειτουργίας.  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού  ασφαλείας και ιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν  τις  

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός 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 
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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). 

 

53.2.3 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 έναρξη των 

εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 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 Δ/νσεις, Τμήματα ή 

Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς  του αναδόχου και 

της Δ/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 : ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83  (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

53.2.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)  και  Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ 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. 

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

 

53.3.1 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 : 
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α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 

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 : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 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 : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 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. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 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) : ΠΔ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 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.Δ.  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.Δ. 396/94, Π.Δ. 

305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

53.3.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

 

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 : 
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- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

-» 

- 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: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 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 : ΠΔ 

216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 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 : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 

χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94,  δ)  προστασία από 

φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 

53.4 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 : 

53.4.1 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
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Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 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, ΠΔ  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, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 

(αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

53.4.2 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 

στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα 

ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 

53.4.3 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 

53.4.4 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

 
 

53.5 Κατάλογος Νομοθετημάτων και Κανονιστικών Διατάξεων που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα 

Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο Εργοτάξιο    

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 116/Α/08 

 

Π.Δ. 395/94 

Π.Δ. 396/94 

Π.Δ. 397/94 

Π.Δ. 105/95 

Π.Δ. 455/95 

Π.Δ. 305/96 

Π.Δ. 89/99 

 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 
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Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ  

Π. Δ. 413/77 

Π. Δ. 95/78 

Π. Δ. 216/78 

Π. Δ. 778/80 

Π. Δ. 1073/81 

Π. Δ. 225/89 

Π. Δ. 31/90 

Π.Δ. 70/90 

Π.Δ. 85/91 

Π.Δ. 499/91 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ. οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ.6.9/25068/1183/96 

Υ.Α. αρ. οικ. 
Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ. 
16289/330/99 

ΚΥΑ αρ.οικ. 
15085/593/03 

ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ.οικ. 433/2000 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/Α/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

Π.Δ. 304/00 

Π.Δ. 155/04 

Π.Δ. 176/05 

Π.Δ. 149/06 

Π.Δ. 2/06 

Π.Δ. 212/06 

Π.Δ. 82/10 

Π.Δ. 57/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205
/93 

ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93 

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 1145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠΠ/208/12-9-
03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31
-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Αποφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

53.6 Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.. 

Οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, 

του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και παραγωγής 

καθώς και του αριθμού των αντιτύπων θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από τον Ανάδοχο κατά την 

διαμόρφωση της προσφοράς, όπως ορίζεται και στους γενικούς όρους του Τιμολογίου Υδραυλικών 

Έργων. 

 

53.7 Πινακίδες 

53.7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της Σύμβασης, με δικές του δαπάνες, να  προμηθευτεί 

και να τοποθετήσει στέρεα και καλαίσθητη πινακίδα με τα στοιχεία του έργου, σε περίοπτη θέση στο 

εργοτάξιο.  

α) Η πινακίδα θα κατασκευαστεί βάσει σχεδίου της Υπηρεσίας  

β) Η πινακίδα θα κατασκευαστεί όπως προδιαγράφεται από το ΕΣΠΑ και σύμφωνα με υπόδειγμα 

που θα δοθεί από την Υπηρεσία. Μετά το πέρας του έργου θα τοποθετηθεί αναμνηστική 

πινακίδα, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.   

 53.7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, να τοποθετήσει τα απαιτούμενα  σήματα και 

πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 54. Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων 

54.1.   Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον Κύριο του Έργου για οποιαδήποτε βλάβη 

επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία του 

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 του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του Άρθρου 

7 του Ν.1418/84, όπως ισχύει. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες  που τον 

βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

54.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 55. Ασφάλιση 

55.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 

1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης 

των ασφαλιστικών συμβάσεων 

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

3) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4364/2016. Οι 

αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.4364/2016 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές 

ως ασφαλιστήρια του έργου. 

4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα 

προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν. 

4364/2016, όπως ισχύει. 

5) Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του έργου, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις απαλλαγές, 

εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά 

κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

6) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: 

 Θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 

 Θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πληρως τους όρους των συμβατικών 

τευχών και 

 Θα τυγχάνουν της αποδοχής του Κυρίου του Έργου 

Η αποδοχή του Κυρίου του Έργου έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών 

συμβάσεων ανταποκρίνονται στους όρους των συμβατικών τευχών. 

7) Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό 

βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφάλισης,  

8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Ν.489/76 και 

το ΠΔ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους 

όρους του ασφαλιστηρίου. 
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9) Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να 

καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που 

αναφέρονται στις αναφέρονται στις παραγράφους 56.4,56.5,56.6 και σύμφωνα με τις ειδικές 

απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 56.7 του παρόντος Άρθρου. 

10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν 

για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή/και του ΕΟΧ. 

11) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 

12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών: 

 Κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζομένων 

 Κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος 

 Κάθε στοιχείο από τις έρευνες/μελέτες που τυχόν θα υποβάλλει ως Ανάδοχος κατά την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων 

 Κάθε στοιχείο από τις μελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου 

Επίσης, υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του 

κλπ από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. 

13)  Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα: 

 Να επικοινωνεί απευθείας με τους ασφαλιστές 

 Να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλλει ο Ανάδοχος 

 Να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία των δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό του κυρίου του έργου άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα 

του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

14) Εφίσταται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 

 Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην 

αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε 

αντίθεση προς τον Κανόνα Δημοσίας Τάξεως του Άρθρου 115 του Ν4364/2016 είναι 

άκυρο και 

 Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν 

επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 
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55.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις 

του 

1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 

σύμβασης ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) 

ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.  

2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του 

υποχρεώσεις, ο κύριος του έργου δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του 

Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές 

δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. 

3) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, ο ΚτΕ έχει το 

δικαίωμα: 

 να συμψηφίσει το σχετικό ποσό με επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο, αν 

υπάρχει, είτε 

4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο Κύριος του Έργου για να αποφύγει ενδεχόμενη 

ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, 

με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά προηγούμενη ειδοποίηση του 

τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του Κύριος του Έργου είσπραξη των ποσών 

των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

55.3 Διαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων 

1) Ο Κύριος του Έργου θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα 

των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης με τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών 

όρων των συμβατικών τευχών. 

2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού 

συμφωνητικού, τις ασφαλιστικές συμβάσεις των παραπάνω παραγράφων. Δεκτή γίνεται 

επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών  

3) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του Κυρίου του Έργου επί της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύουν 

τα επόμενα: 

 Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του κυρίου του 

έργου. Προς τούτο, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από λήψεως της σχετικής 



Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. Πιερίας» 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων   54 

 

ειδοποίησης του κυρίου του έργου, θα υποβάλει την αναμορφωμένη ασφαλιστική 

σύμβαση προς επανέλεγχο 

 Αν και η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον 

κύριο του έργου, τότε αυτός δύναται να εφαρμόσει τις προβλέψεις του ανωτέρω 

άρθρου 

4) Σε περίπτωση συμφωνίας του κυρίου του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο 

ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα 

αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσμία που ορίζεται στην 

παραπάνω παράγραφο της παρούσας. 

5) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, 

ούτε απομειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά 

τη σύμβαση του έργου. 

6) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία του ανωτέρου άρθρου ο Κύριος του Έργου 

δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 160 του Ν.4412/2016 ή να 

συνάψει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και στο 

όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνη του Αναδόχου. 

 

55.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου 

55.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύμφωνα 

με τους όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, για το 

συμβατικό τίμημα του έργου συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπροσαρμογών αυτού 

(θετικών ή αρνητικών). 

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα, την αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το 

πραγματικό συμβατικό τίμημα του έργου. 

3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής, 

μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία 

περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, αμέλεια / σφάλμα / παράλειψη της 

μελέτης οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωματικά ενσωματωμένα 

υλικά, κακοτεχνία / λανθασμένη εργασία, πλημμελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης, η 

ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 
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 Βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και 

εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 

 Βλάβες/καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και 

ζημιογόνα συμβάντα (δεν θα θεωρούτναι περιστάσεις ανωτέρας βίας) 

4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από τις 

αιτίες που θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας. 

5) Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 

δικαιώματος της υποασφάλισης. 

6) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας της 

περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) μήνες της περιόδου 

συντήρησης θα καλύπτονται ζημίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται στην 

περίοδο κατασκευής ή που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των 

συμβατικών εργασιών συντήρησης. Για το υπόλοιπο διάστημα συντήρησης, που ενδεχόμενα 

προβλέπεται, η κάλυψη θα περιορίζεται σε ζημιές κτλ. που προκαλούνται από τον ίδιο τον 

Ανάδοχο στα πλαίσια των συμβατικών εργασιών συντήρησης. 

 

55.4.2 Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων) 

1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και 

οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές 

βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή 

και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών 

κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων 

άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες 

ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. 

2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας 

της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

3) Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζεται παρακάτω: 

Περιστατικό Ποσό (Ευρώ) 
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(α) Για υλικές ζημιές θετικές ή 

αποθετικές σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα 

από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων 

τρίτων 

Ελάχιστο συνιστώμενο 

300.000 

(β) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων 

κατά άτομο και ατύχημα  

Ελάχιστο συνιστώμενο 

300.000 

(γ) Για σωματική βλάβη ή θάνατο 

τρίτων, μετά από ομαδικό ατύχημα, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων 

Ελάχιστο συνιστώμενο 

750.000 

(δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών 

σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 

Ελάχιστο συνιστώμενο 

1.500.000 

 

4) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την 

περίοδο συντήρησης του έργου, με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή με άλλο ανεξάρτητο, 

εκδιδόμενο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και το οποίο θα 

υποβάλλεται εγκαίρως στον Κύριο του Έργου για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό όριο 

ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται στο πίνακα της προηγουμένης. 

55.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 

1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το 

προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα 

με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, 

ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, 

αναγνωρισμένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό 

δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει 

και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι 

υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. 

3) Ο Κύριος του Έργου δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται 

να παρέχει στον κύριο του έργου όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των 

υπόψη ελέγχων. 
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4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το 

πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

 

 

55.6 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί 

όροι: 

1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης 

προσωπικό που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα 

πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου, η εκπροσωπούσα 

αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλμένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του 

έργου 

2) Ο Κύριος του Έργου, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, 

οι σύμβουλοι του Κυρίου του Έργου (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων 

θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής 

κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος «διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων» (cross 

liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόμενων φορέων. 

3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν 

κατά: 

 του Αναδόχου 

 ή/και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του 

 ή/και του Κυρίου του Έργου 

 ή/και των εκπροσωπουσών του Κυρίου του Έργου Υπηρεσιών ή/και των συμβούλων 

τους 

 ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από 

πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο 

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζημιά 

που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα, η ασφαλιστική 

εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ, που 
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σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται 

εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών 

4) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του κυρίου του 

έργου, της Υπηρεσίας, των εντεταλμένων οργάνων της, των συμβούλων της, των 

συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε 

πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των ανωτέρω προσώπων. 

5) Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, 

με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση 

της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία 

6) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραπάνω άρθρων, θα καλύπτεται και η 

ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των συμβούλων της ή/και του προσωπικού, που απορρέει από 

το Άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

 

ΑΡΘΡΟ 56. Ανωτέρα βία 

56.1 Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 157 του Ν.4412/2016 

56.2 Ορισμός ενός ανωτέρας βίας 

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που 

αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών: 

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

(2) ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση ενός 

συνταγματικής τάξης ενός χώρας, εμφύλιος πόλεμος, 

(3) βίαιη διατάραξη ενός τάξης από πρόσωπα ξένα ενός τον Ανάδοχο, ενός υπεργολάβους του και 

το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών,  

(4) ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή 

μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του 

Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, 

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

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

ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για ενός οποίες συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και  
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iii. που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή 

ενός με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

56.3 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 

1) Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί στην 

εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει 

εγγράφως το άλλο μέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία 

και θα καθορίσει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να 

εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

ημέρα που το καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του 

γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για 

έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται 

σε είκοσι (20) ημέρες. 

2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει 

για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την καταβολή 

οφειλόμενων προς στο άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση. 

 

56.4 Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 

1) Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την 

ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, κατά 

την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

2) Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, 

υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 

 

56.5 Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση, 

ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 157 του Ν.4412/2016 . 

56.6 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, 

στα πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης αντιμετώπισης εξ αιτίας 
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ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από 

εκείνους που ορίζονται σε παραπάνω άρθρο, η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιμετώπισης δεν 

αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον κύριο του έργου και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την 

απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του κυρίου του έργου 

κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 

56.7 Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση 

Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεμποδίζεται επί μια συνεχή χρονική 

περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν 

γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα ως άνω, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύμβασης κατά 

τα οριζόμενα στο Άρθρο 10 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 57. Αξιώσεις, Διαφορές και Διαιτησία 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 174, 175 και 176 του Ν.4412/2016. 
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ΤΜΗΜΑ Β: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 58. Συγγραφή Υποχρεώσεων κατά τη Λειτουργία 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά του Παρόχου, είναι η 

παροχή με εξειδικευμένο προσωπικό του, υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Χ.Υ.Τ.Α/Υ, και της 

Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤ 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας.  

Συμπληρωματικές προμήθειες και υπηρεσίες για την αποτελεσματική λειτουργία του ΧΥΤΑ/Υ  

Συγκεκριμένα: 

 Ο Πάροχος με δική του ευθύνη-μέριμνα και δαπάνες οφείλει να διενεργεί το σύνολο των 

αναγκαίων ενεργειών για τη λειτουργία και προληπτική συντήρηση του Χ.Υ.Τ.Α/Υ και της 

Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 

 Ως Λειτουργία νοείται το σύνολο των υπηρεσιών, προμηθειών, και εργασιών που απαιτούνται 

ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α/Υ και της Μονάδας Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων (ΜΕΣ)  

 Ως Συντήρηση νοούνται οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης που παρέχονται από τον Πάροχο 

καθώς επίσης και η προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής 

και η ομαλή λειτουργία όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του Χ.Υ.Τ.Α/Υ. χωρίς διακοπή ή 

μείωση της απόδοσης οποιουδήποτε τμήματος της εγκατάστασης, του εξοπλισμού και των 

συστατικών μερών των Χ.Υ.Τ.Α/Υ., καθώς επίσης και η διατήρηση του συνόλου του εξοπλισμού 

σε καλή κατάσταση για την περίοδο που προσδιορίζεται από τη Σύμβαση. 

Ειδικότερα στο Χ.Υ.Τ.Α/Υ. θα γίνονται δεκτά τα απορρίμματα του Δήμου Δίου - Ολύμπου που πληρούν 

τις προδιαγραφές αποβλήτων αποδεκτών στη συγκεκριμένη κατηγορία του Χ.Υ.Τ.Α. σύμφωνα με την 

άδεια λειτουργίας, την Α.Ε.Π.Ο και τον Ευρωπαϊκό κατάλογο απορριμμάτων.  

Απόβλητα που προέρχονται από άλλους φορείς (εκτός από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου ή τρίτους) μπορούν 

να γίνουν δεκτά μόνο μετά από σχετική έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Ο Πάροχος αποζημιώνεται 

αντίστοιχα με τη συμβατική τιμή  για την ταφή των συγκεκριμένων αποβλήτων. 

Σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ο Χ.Υ.Τ.Α/Υ. Λιτόχωρου είναι κατηγορίας 

μη επικινδύνων αποβλήτων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται δεκτά απόβλητα που δεν 

εμπίπτουν στην κατηγορία των αποδεκτών αποβλήτων του χώρου.  

Ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του ελέγχου των εισερχόμενων 

αποβλήτων, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  
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Σε περίπτωση που ο Πάροχος εντοπίσει απόβλητα των οποίων η διάθεση δεν επιτρέπεται στον Χ.Υ.Τ.Α/Υ. 

θα πρέπει να μην επιτρέψει την είσοδό τους στο χώρο διάθεσης, να ειδοποιήσει την Α.Υ. και να 

σημειωθεί στο βιβλίο συμβάντων το οποίο θα τηρείται στον Χ.Υ.Τ.Α/Υ. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

δεσμευτικοί όροι και υποχρεώσεις του Παρόχου: 

 Η άρτια και συνεχής λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του Χ.Υ.Τ.Α/Υ και της ΜΕΣ, καθ' όλο 

το διάστημα ισχύος της σύμβασης. 

 Η πλήρης προληπτική  συντήρηση - τακτική ή έκτακτη, προληπτική ή επισκευή πάσης φύσεως 

βλαβών του εξοπλισμού και των υποδομών του Χ.Υ.Τ.Α/Υ και της ΜΕΣ. εκ μέρους του Παρόχου, 

καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η εκτέλεση όλων των εργασιών των σχετικών με τη 

προληπτική συντήρηση και με τις επισκευές βλαβών και με τις προμήθειες αναλωσίμων 

ανταλλακτικών όπως και η απασχόληση, όταν απαιτείται, εξωτερικών συνεργείων επισκευής και 

συντήρησης. Οι εργασίες επισκευής και προληπτικής συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τα 

εγχειρίδια λειτουργίας του εξοπλισμού. Βλάβες από ανωτέρα βία αντιμετωπίζονται σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθησης 

περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

 Η μίσθωση εξοπλισμού όπως αυτός περιγράφεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών  

 Η 24ωρη  φύλαξη του ΧΥΤΑ/Υ  

 Η σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων οι οποίες θα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα ελέγχου και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων, την καταγραφή των χαρακτηριστικών του εισερχόμενου 

φορτίου, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, καθώς και ετήσιων εκθέσεων σε 

ηλεκτρονική μορφή, ως προς τις εργασίες προληπτικής συντήρησης ή/και εκτάκτων βλαβών. 

 Η προμήθεια και ασφαλής διαχείριση όλων των απαιτούμενων αναλώσιμων, υλικών 

συντήρησης και ανταλλακτικών για όλη την περίοδο Λειτουργίας και Συντήρησης του Χ.Υ.Τ.Α/Υ. 

και της ΜΕΣ. 

 Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας και εξασφάλισης της υγείας 

και της ασφάλειας της εργασίας που απαιτούνται από τη νομοθεσία για το προσωπικό που 

εργάζεται στον Χ.Υ.Τ.Α/Υ. 

 Η απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ο εμβολιασμός όλων 

των εργαζόμενων, η παρακολούθηση από ιατρό εργασίας, η εκτέλεση όλων των από τη νομοθεσία 
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προβλεπόμενων ιατρικών εξετάσεων και ελέγχων για όλο το προσωπικό που απασχολείται στον 

Χ.Υ.Τ.Α/Υ. 

 Η τήρηση του οργανογράμματος που θα υποβάλλει ο Πάροχος και θα εγκρίνει ο Περιφερειακός 

Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Ρητά ορίζεται ότι ο Πάροχος  θα συμπεριλάβει στο οργανόγραμμά του το προσωπικό που θα 

απασχολήσει με βάση τα στοιχεία των τεχνικών Προδιαγραφών. Ο Πάροχος δεν μπορεί να 

προσφέρει αριθμό θέσεων εργασίας μικρότερο από τον αναφερόμενο ως ελάχιστο απαιτούμενο. 

Εφόσον απαιτηθεί πρόσθετο προσωπικό πέραν του αναλυτικά περιγραφόμενου στην προσφορά 

του, για οποιοδήποτε λειτουργικό λόγο ή προσωπικό αντικατάστασης λόγω ασθενειών κ.λπ., ο 

Πάροχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να καλύψει τις πρόσθετες θέσεις με πρόσωπα 

ανάλογων προσόντων και υπό την έγκριση της Α.Υ. 

 Η σύναψη συμβολαίου αστικής ευθύνης που θα αφορά την λειτουργία του ΧΥΤΑ προς τρίτους 

και προς εργαζόμενους. 

 Ο τακτικός και συστηματικός καθαρισμός ολόκληρου του γηπέδου (εσωτερικό των χώρων, 

περιβάλλον χώρος, , αντιπυρικές ζώνες, πεζοδρόμια κλπ) του Χ.Υ.Τ.Α. 

 Προληπτική συντήρηση της κτιριακής υποδομής των εγκαταστάσεων και των δομικών 

κατασκευών όπου περιλαμβάνονται: η προληπτική συντήρηση των εσωτερικών οδών (οδοποιία), 

προληπτική συντήρηση των κτιρίων και των εσωτερικών τους υδραυλικών, ηλεκτρικών και άλλων 

εγκαταστάσεων, οι τυχόν απαιτούμενες αποκαταστάσεις των χρωματισμών των εξωτερικών και 

εσωτερικών επιφανειών όλων των κτιρίων και των δεξαμενών, των επιχρισμάτων, η βαφή των 

εμφανών σιδηρών στοιχείων, όπου απαιτείται. 

 Η συνεχής, άρτια και αποτελεσματική, με τις όποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις απαιτηθούν, 

λειτουργία των συστημάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας της εργασίας για το σύνολο 

του προσωπικού στον Χ.Υ.Τ.Α/Υ. 

 Ρητά ορίζεται ότι όλοι οι ως άνω γενικοί όροι και υποχρεώσεις του Παρόχου ισχύουν σε 

συντρέχουσα προς τούτο περίπτωση συμπληρωματικά και σε συνδυασμό με τους λοιπούς 

αναφερόμενους όρους στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην Σ.Υ. Σε περίπτωση που, ενδεχομένως, 

προκύψει μη συμφωνία μεταξύ τους, ισχύουν οι διασφαλίζοντες, κατά την κρίση της Α.Υ., την πιο 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη για τον Εργοδότη και την αρτιότερη, από τεχνική άποψη, 

εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 Η τήρηση κατάλληλου Ημερολογίου Συντηρήσεων, βλαβών και συμβάντων (που θα 

περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, συντηρήσεων, επισκευών, καθώς και 
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σχετικές παρατηρήσεις) που θα είναι διαθέσιμο στον τόπο του έργου και θα συνυπογράφεται, 

καθημερινώς, από τον αρμόδιο τεχνικό του Παρόχου και του Εργοδότη. 

 Ο Πάροχος υποχρεούται ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Εργοδότη, να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή 

συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενική 

περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική  υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο 

εργοδότης. 

 Οι τεχνικού περιεχομένου υποχρεώσεις του Παρόχου, όπως προσδιορίζονται στην Διακήρυξη, 

στις Τεχνικές προδιαγραφές. 

 Η συνδρομή στην διεκπεραίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας  για την Ανανέωση – 

Τροποποίηση  των Π.Ο και της Άδειας λειτουργίας  της εγκατάστασης.  

58.1 Διάρκεια του έργου –Τμηματικές προθεσμίες 

Η κατασκευή του έργου όπως ορίζεται στην Διακήρυξη είναι τριακόσιες εξήντα πέντε  (365 συνολικά) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της  Σύμβασης. Με το πέρας της κατασκευής θα 

λειτουργήσει δοκιμαστικά τη ΜΕΣ του έργου για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Στη συνέχεια θα 

λειτουργήσει το έργο κανονικά για εξήντα (60)μήνες.    

Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από  την έναρξη της λειτουργίας ο πάροχος θα πρέπει να ορίσει 

τεχνικό ασφαλείας και Ιατρό εργασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της λειτουργίας θα πρέπει να υποβάλλει Κανονισμό 

Λειτουργίας στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται σχέδιο εκτάκτων αναγκών και κανόνες υγείας και 

ασφάλειας με βάση τις επιτόπιες συνθήκες λειτουργίας. Θα υποβάλλει επίσης σχέδιο σταδιακής 

ανάπτυξης του κυττάρου ώστε εφεξής να είναι ο μόνος υπεύθυνος της ορθής λειτουργίας του χώρου. 

Θα υποβάλλει επίσης  πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Σχέδιο λειτουργίας και 

προληπτικής συντήρησης.  Η Α.Υ  εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών θα πρέπει να έχει εγκρίνει τα 

ανωτέρω.  

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας θα αναθεωρείται και θα συμπληρώνεται από τον Πάροχο 

όποτε κριθεί απαραίτητο  καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έναρξη της λειτουργίας, ο Πάροχος οφείλει να 

γνωστοποιήσει εγγράφως στον Εργοδότη, τα στοιχεία και τις ειδικότητες των τεχνιτών των συνεργείων 

του, καθώς και τον τεχνικό υπεύθυνο του, που θα είναι εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη και υπογραφή 

τεχνικών εκθέσεων από πλευράς του Παρόχου, την τήρηση ημερολογίου και λοιπών εντύπων. 
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Σε περίπτωση που ο Πάροχος διαθέτει πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη των εργασιών του σε 

συντομότερο των αναφερομένων προθεσμιών χρονικό διάστημα, δύναται να προβεί άμεσα σε αυτήν, 

με τη σύμφωνη γνώμη της Α.Υ. 

58.2 Παρακολούθηση της Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ο έλεγχος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, ασκούνται από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Με απόφαση του Προϊστάμενου της εν λόγω Δ/νσης θα ορισθεί ο Μηχανικός ή οι 

Μηχανικοί  ή το κλιμάκιο Παρακολούθησης της σύμβασης. Στα καθήκοντα αυτών περιλαμβάνονται η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, της 

εκτέλεσης έργων και προμηθειών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης και 

γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον Πάροχο. 

Το σύνολο του προσωπικού του Παρόχου, μηδενός εξαιρουμένου, είναι υποχρεωμένο, να δίνει 

οποιαδήποτε πληροφορία που είναι σχετική με τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., οποτεδήποτε του ζητηθεί από 

την Α.Υ. των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου και ο Πάροχος αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη. Η 

άρνηση παροχής των προαναφερομένων πληροφοριών, η απόκρυψη στοιχείων ή η ψευδής παροχή 

πληροφοριών από μέρους προσωπικού του Παρόχου συνεπάγεται την απομάκρυνσή του από την 

σύμβαση κατόπιν αποφάσεως της Α.Α., πέραν των άλλων, κατά περίπτωση, κυρώσεων σε βάρος του 

Παρόχου. Τα αρμόδια όργανα της υπηρεσίας δύνανται να προβούν σε επί τόπου αυτοψίες και να 

προβούν σε δειγματοληψίες σε ό,τι κρίνουν αναγκαίο στα πλαίσια της παρακολούθησης της σύμβασης. 

Ο Πάροχος υποχρεούται  να παρέχει στα όργανα αυτά πάσα διευκόλυνση και συνδρομή.  

58.3 Υποβολή Εκθέσεων από τον Πάροχο 

Οι υποχρεώσεις του Παρόχου για την υποβολή στοιχείων και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο 

τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι υποβολές εκθέσεων που αφορούν τις εργασίες του παρόντος 

άρθρου χωρίζονται σε μηνιαίες, ετήσιες  και μία συνολική στο τέλος της σύμβασης. Συγκεκριμένα: 

Μηνιαία  

 Ο Πάροχος θα υποβάλλει στην Α.Υ. Μηνιαία Συνοπτική Τεχνική Έκθεση Λειτουργίας και 

Συντήρησης με τις κύριες επεμβάσεις και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, ελέγχων 

συντηρήσεων και επισκευών που διενήργησε με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου και 

Συντήρησης των μονάδων. 

 Αυτή η έκθεση - που θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο Ημερολόγιο 

Συντήρησης - θα διορθώνεται, και θα εγκρίνεται από την Α.Υ.  
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 Η ανωτέρω Μηνιαία Έκθεση θα είναι συνταγμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί την 

κύρια πηγή των επιμετρητικών στοιχείων (σε σχέση με τα συναφή είδη εργασιών που 

υπόκεινται σε επιμετρήσεις) και θα αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του ως προς 

το αντικείμενο της συντήρησης. 

 Η εν λόγω έκθεση θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τα εξής: 

 Στοιχεία παροχής εισόδου - εξόδου, προϊόντων - παραπροϊόντων 

 Στοιχεία μετρήσεων παραμέτρων λειτουργίας 

 Σχολιασμό τυχόν αποκλίσεων παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας, με προτάσεις 

για θεραπεία εξωγενών και μη αιτιών 

 Ενδεχόμενες προτάσεις για την βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του 

Χ.Υ.Τ.Α. 

 Στοιχεία από την προσκόμιση και χρήση αναλώσιμων, ανταλλακτικών και λοιπών 

υλικών για τη διενέργεια των συντηρήσεων - επισκευών. 

 Ποσότητες ενέργειας και νερού που καταναλώθηκαν 

 Δελτία ημερήσιας παρουσίας εργαζομένων ανά βάρδια υπογεγραμμένα από τον 

υπεύθυνο λειτουργίας του Παρόχου. 

 Επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν στα τεχνικά σχέδια και οδηγίες, για 

οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή επέλθει στα συστήματα των εγκαταστάσεων, κατά τις 

επεμβάσεις συντήρησης, επισκευών και ρυθμίσεων τους 

 Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων 

 Συμβάντα – αστοχίες – ατυχήματα 

 Ημερήσιο όγκο χωματισμών (υλικό επικάλυψης). 

Η Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας θα βασίζεται στις μηνιαίες εκθέσεις και θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα κάτωθι: 

 τα αντίστοιχα που θα περιλαμβάνονται και στις μηνιαίες εκθέσεις λειτουργίας, για όσους μήνες 

του υπόψη ημερολογιακού έτους είχε την ευθύνη λειτουργίας ο Πάροχος, 

 ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εισροών και εκροών  

 σημαντικά περιστατικά κατά τη λειτουργία, σημαντικές επισκευές-αντικαταστάσεις εξοπλισμού, 

 τις καταναλωθείσες ποσότητες των αναλωσίμων (λειτουργίας και προληπτικής  συντήρησης), 
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 γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το υπόψη χρονικό διάστημα λειτουργίας του 

Χ.Υ.Τ.Α/Υ., 

 ενδεχόμενες προτάσεις για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α/Υ. είτε αυτές 

αφορούν λειτουργικές ρυθμίσεις είτε τον εξοπλισμό, είτε τον τρόπο παρακολούθησης της 

Λειτουργίας. 

ανά τρίμηνο, θα υποβάλει τεχνική έκθεση για την σταδιακή διαμόρφωση του ανάγλυφου 

συνοδευόμενη από: 

1. Οριζοντιογραφία σταδιακής διαμόρφωσης ανάγλυφου Χ.Υ.Τ.Α. (κλ. 1:1.000 – 1:2.000). 

2. Ενδεικτικές τομές του Χ.Υ.Τ.Α. με απεικόνιση των κελιών των απορριμμάτων. 

3. Λεπτομέρειες ημερήσιας και προσωρινής κάλυψης. 

Τέλος, αποτελεί υποχρέωση του Παρόχου, η σύνταξη και υποβολή στο τέλος της σύμβασης και πριν 

την Παραλαβή, Τελικής Έκθεσης Λειτουργίας Συντήρησης και Επισκευών η οποία θα συνοψίζει τις 

μηνιαίες εκθέσεις και θα εξάγει συγκεντρωτικά συμπεράσματα. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα απαιτούμενα αρχεία και εκθέσεις θα τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή.  

58.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Η εύρυθμη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. προϋποθέτει την ύπαρξη ολοκληρωμένου και λειτουργικού 

οργανογράμματος. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων γίνεται πάντα σύμφωνα με τη σχετική θέση στο 

οργανόγραμμα, ενώ η γενικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι σύμφωνη με την κείμενη 

νομοθεσία, την Άδεια Εγκατάστασης και την Άδεια διάθεσης και λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.. 

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές 

και κατάλληλο προσωπικό, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τον Προϋπολογισμό. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή 

ή και σιωπηρή έγκριση του Εργοδότη, χωρίς αυτή να απαλλάσσει τον Πάροχο από τις υποχρεώσεις του. 

Ο Πάροχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης τις κατ' ελάχιστες θέσεις 

εργασίας που προσέφερε και να δηλώσει άμεσα οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση στη 

σύνθεση του οργανογράμματος του. Η Α.Υ. ερευνά τους λόγους τροποποίησης και μπορεί να εγκρίνει 

ή να απορρίψει την προτεινόμενη τροποποίηση στη σύνθεση του προσωπικού. 

Το προσωπικό του Παρόχου ταξινομείται σε διακριτά επίπεδα, με βάση την ειδικότητα του και τη θέση 

απασχόλησης, όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Ο Πάροχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για την 

εξασφάλιση ενός ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται από την ελληνική 

νομοθεσία. 
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Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή βάση όλο το αναγκαίο προσωπικό, 

σύμφωνα με στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών ή σοβαρών επεμβάσεων συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος να 

διαθέτει, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του 24ώρου, όλες τις απαιτούμενες ενισχύσεις σε τεχνικό 

προσωπικό και μέσα (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) με στόχο την αποκατάσταση 

των λειτουργιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

Θα μεριμνά με δαπάνες του για τις μετακινήσεις του προσωπικού του στον Χ.Υ.Τ.Α., καθώς και για τον 

εξοπλισμό του προσωπικού του με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και μέσα, για την επίτευξη της 

αποστολής του. 

Με μέριμνα του Παρόχου τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα. Το 

ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες 

που επικρατούν, οι εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο οι εντολές και παρατηρήσεις των 

οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό σημαντικό πληροφοριακό 

στοιχείο 

Το ημερολόγιο υπογράφεται από τους υπευθύνους τεχνικούς του Παρόχου και τον Διευθυντή 

Λειτουργίας. Το(α) αποκοπτόμενο(α) καθημερινό φύλλο(α) υποβάλλεται στην Α.Υ. 

Η Α.Υ. μπορεί να καθορίσει την καταγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων 

στοιχείων ή να ζητήσει από τον Πάροχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. 

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος κάθε χώρου θα πρέπει να βρίσκεται καθημερινά στον χώρο αυτό. 

 

58.5 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

58.5.1 Αμοιβή του Παρόχου 

Η συμβατική αμοιβή του Παρόχου είναι αυτή που προκύπτει με βάση την Οικονομική του Προσφορά, 

όπως τελικά αυτή διαμορφώνεται με την Απόφαση Ανάθεσης της Προϊσταμένης Αρχής. Διασαφηνίζεται 

ότι στην ως άνω συμβατική αμοιβή του Παρόχου περιλαμβάνεται οποιανδήποτε δαπάνη αυτού ήθελε 

ανακύψει αναφορικά με την ταφή των απορριμμάτων  που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 

Η συμβατική αμοιβή του Παρόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα και 

κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών 

συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του) και το επιχειρηματικό του κέρδος. 

Στις δαπάνες του Παρόχου δεν περιλαμβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια και η κατανάλωση νερού. 
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58.5.2 Τρόπος και στοιχεία της πληρωμής του Παρόχου 

Ο Πάροχος αμείβεται σε μηνιαία βάση για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. σύμφωνα με την Οικονομική του 

Προσφορά. Το τίμημα της συμβατικής αμοιβής θα αποδίδεται στον Πάροχο με μηνιαίες πληρωμές, 

αφού πρώτα συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής των υπηρεσιών από την επιτροπή παραλαβής, μετά 

από τη σύμφωνη γνώμη της Α.Υ. και μετά από την προβλεπόμενη έγκριση του πρωτοκόλλου. 

Για την πληρωμή του, ο Πάροχος συντάσσει και υποβάλλει κάθε μήνα δελτία παροχής υπηρεσιών που 

ελέγχονται και εγκρίνονται από την Α.Υ. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον 

Πάροχο φόροι και κρατήσεις, ενώ ο Φ..Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη. Η αμοιβή του τιμολογίου δεν 

υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής με την εξαίρεση του άρθρου 4.4 . 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασμού 

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Εάν η πληρωμή 

καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν του μηνός εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην 

κείμενη νομοθεσία  για τόκους υπερημερίας. Σιωπηρή έγκριση  θεωρείται ότι δοθεί εάν παρέλθει  ένας 

μήνας από την κατάθεση του λογαριασμού και δεν έχει δοθεί ρητή έγκριση ή απόρριψη. 

Στα Δελτία Παροχής  αναγράφονται: 

 Η περίοδος στην οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. 

 Πίνακας αμοιβής με το αιτούμενο προς πληρωμή ποσό για το συμβατικό αντικείμενο που 

εκτελέστηκε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.3 εντός του οικείου μηνός.  

 Το πληρωτέο ποσό 

 Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

Μετά την έγκριση του Δελτίου Παροχής, ο Πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα 

από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά για την είσπραξη του. 

Διευκρινίζεται ότι : 

 Ο Πάροχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 

άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 

Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ. 

 Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 

καταβάλλεται επιπλέον στον Πάροχο με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

 Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη 

ενεχυρίασης σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Β΄2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
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δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  Αν η 

πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του Παρόχου, πέρα του διμήνου από την 

υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 

4152/ 2013, τόκος υπερημερίας. Ο Πάροχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 

4412/16. Δικαίωμα Εργοδότη κατά την λήξη της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. Επιπλέον, σε κάθε 

περίπτωση, το κόστος των αναλωσίμων που απαιτούνται για την ετήσια λειτουργία της μονάδας 

επεξεργασίας στραγγισμάτων, είναι αποκλειστικά υποχρέωση του Παρόχου.  

58.5.3Υπολογισμός της αμοιβής του Παρόχου 

Η συνολική μηνιαία αμοιβή του Παρόχου θα γίνεται με βάση της τιμής ανά τόνο ταφέντων 

απορριμμάτων, όπως αυτό προκύπτει από την οικονομική του προσφορά. 

Στο τέλος κάθε μήνα ο Πάροχος οφείλει να υποβάλλει συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει 

όλες τις ποσότητες των ταφέντων απορριμμάτων που αντιστοιχούν στις μέρες λειτουργίας  του Χ.Υ.Τ.Α. 

εντός του μήνα. Ο πίνακας πρέπει να συνοδεύεται από τις ημερήσιες εκτυπώσεις της 

γεφυροπλάστιγγας. Ημέρες για τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες εκτυπώσεις αφαιρούνται από το 

λογαριασμό μέχρι την προσκόμιση των αντίστοιχων εκτυπώσεων. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να 

εφαρμόσει όποιες υποδείξεις της Α.Υ. τόσο στη γεφυροπλάστιγγα όσο και στο σύστημα εκτυπώσεων. 

Το σύστημα ζύγισης (γεφυροπλάστιγγα) θα διακριβώνεται από φορέα αποδοχής του Συνδέσμου, οι 

υπηρεσίες του οποίου διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου όποτε το κρίνουν απαραίτητο.   

 Μετά την εφαρμογή των υποδείξεων τα αποτελέσματα των ζυγίσεων είναι κοινά αποδεκτά και δεν 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αντιρρήσεων ή διαφωνιών. 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας της γεφυροπλάστιγγας, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης  

άλλης γεφυροπλάστιγγας κοινής αποδοχής,  δειγματοληπτικά.  

58.5.4 Νόμισμα αμοιβής Παρόχου 

Τα τιμολόγια του Παρόχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 

τον Εργοδότη, θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

58.5.5 Ρήτρα αναθεώρησης 

Ο  Πάροχος  δικαιούται ρήτρα αναθεώρησης,  (Ν.4412/2016 Άρθρο 132, 1α) ,  σε περίπτωση που : 

i. Καθυστερήσει  η υπογραφή της  σύμβασης  για χρονικό διάστημα  μεγαλύτερο των 12 μηνών  

από την  ημερομηνία  υποβολής  της Τεχνικής – οικονομικής  προσφοράς 

ii. Οι  τιμές  των καυσίμων αυξηθούν άνω του 10% της  τιμής  που ίσχυε την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. 
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Η ρήτρα αναθεώρησης θα υπολογίζεται με βάση τον δείκτη τιμών της ΕΛΣΤΑΤ που αφορά το 

συγκεκριμένο στοιχείο κόστους.   

58.6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Ο Πάροχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης οφείλει να καταθέσει εγγυητικές επιστολές που θα 

καλύπτουν το 5% της συμβατικής αμοιβής χωρίς ΦΠΑ.  

Εάν η εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης εκδοθεί από ξένη Τράπεζα, μπορεί να είναι  συντεταγμένη 

σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από 

επίσημη μετάφραση στα Ελληνικό. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση 

μέρους, της εγγύησης. Μετά την έκδοση της απόφασης, ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με 

έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 

 

58.7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί επιμελώς τα καθήκοντα του, όπως αυτά καθορίζονται - 

απορρέουν από το σύνολο των συμβατικών στοιχείων και τευχών και συγκεκριμένα τον έγκαιρο 

εντοπισμό και αποκατάσταση των βλαβών, την εξασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας 

του Χ.Υ.Τ.Α/Υ., τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και εκτέλεση των συντηρήσεων, την ποιότητα, 

αρτιότητα και ασφάλεια των εργασιών και παρεχομένων λοιπών υπηρεσιών, καθώς και την τήρηση 

των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

Σε περίπτωση που εντοπιστεί η πλημμελής τήρηση των ανωτέρω,  τότε ο Εργοδότης συντάσσει έγγραφη 

προειδοποίηση, η οποία κοινοποιείται στον Πάροχο αμελλητί. Ο Πάροχος οφείλει να συμμορφωθεί και 

να αποκαταστήσει την απόκλιση/συμβάν εντός εύλογης περιόδου επίλυσης, όπως αυτή θα ορίζεται 

στην παραπάνω προειδοποίηση. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αποκλίσεις και αντίστοιχες περίοδοι 

αποκατάστασης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Νο Τίτλος 
Περιγραφή 
Συμβάντος/Απόκλισης 

Περίοδος 
Επίλυσης 

1 Εξουσιοδοτημένα οχήματα 
Αποδοχή μη 
εξουσιοδοτημένου 
οχήματος 

1 ώρα 

2 Γεφυροπλάστιγγα 

Αποτυχία στην καταγραφή 
των πληροφοριών της 
γεφυροπλάστιγγας σε 
ηλεκτρονική μορφή και 
έντυπη μορφή, στην 
τήρηση όλων των 

1 εβδομάδα 
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Νο Τίτλος 
Περιγραφή 
Συμβάντος/Απόκλισης 

Περίοδος 
Επίλυσης 

καταγραφών της 
γεφυροπλάστιγγας και 
στην έκδοση απόδειξης 
ζύγισης 

3 
Κτιριακές Εγκαταστάσεις & 
Περιβάλλον Χώρος 

Αποτυχία στη διατήρηση 
του περιβάλλοντος χώρου 
& αποτυχία διατήρησης 
κατάστασης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων σε 
αποδεκτό επίπεδο 

10 ημέρες 

4 Καθαριότητα 

Αποτυχία διατήρησης των 
εγκαταστάσεων σε 
αποδεκτό επίπεδο 
καθαριότητας 

5 ημέρες 

5 Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι 

Αδυναμία τήρησης των 
Περιβαλλοντικών Όρων 
κατά τη λειτουργία του 
ΧΥΤΑ 

5 ημέρες 

6 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης 

Αδυναμία τήρησης των 
προβλεπόμενων στο 
Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης για τον 
Χ.Υ.Τ.Α. 

5 ημέρες 

7 Εργασίες Υγειονομικής Ταφής 

Αποτυχία εκτέλεσης των 
εργασιών 
χωματοκάλυψης, 
σύμφωνα με τις σχετικές 
εγκρίσεις και το 
πρόγραμμα λειτουργίας 
του ΧΥΤΑ 

2 ημέρες 

8 Εργασίες Υγειονομικής Ταφής 

Αποτυχία αποδοχής 
απορριμμάτων στο 
μέτωπο απόθεσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές 
εγκρίσεις και το 
πρόγραμμα λειτουργίας 
του Χ.Υ.Τ.Α. 

1 ημέρα 

9 
Σχέδιο προγραμματισμένης 
συντήρησης 

Αποτυχία υλοποίησης του 
προγράμματος 
συντήρησης του 
εξοπλισμού, εντός του 
προκαθορισμένου σε αυτό 
χρόνου 

5 ημέρες 

10 Αποκατάσταση βλαβών 

Μη έγκαιρη 
αποκατάσταση βλαβών 
οποιουδήποτε εξοπλισμού 
και υποδομών του Χ.Υ.Τ.Α. 

Θα καθορίζεται 
από τον 

Εργοδότη κατά 
περίπτωση 

αναλόγως το 
είδος της 
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Νο Τίτλος 
Περιγραφή 
Συμβάντος/Απόκλισης 

Περίοδος 
Επίλυσης 

βλάβης, και την 
υποδομή ή τον 
εξοπλισμό που 

αφορά 

11 Αποκατάσταση βλαβών 
Μη έγκαιρη εφαρμογή 
ισοδύναμων προσωρινών 
μέτρων αποκατάστασης 

7 ημέρες 

12 Υγιεινή και Ασφάλεια 

Μη τήρηση των 
προβλεπόμενων από τη 
Νομοθεσία μέτρων 
Υγιεινής και Ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ύπαρξης και χρήσης ΜΑΠ 

Άμεσα ή 1 ημέρα 
με την 

προϋπόθεση ότι 
λαμβάνονται 

έκτακτα μέτρα 
που 

εξασφαλίζουν τις 
ασφαλείς 
συνθήκες 

λειτουργίας του 
χώρου και 

παρουσίας σε 
αυτόν.  

13 Σχέδιο διαχείρισης πυρκαγιάς 

Αποτυχία τήρησης των 
προβλεπόμενων στο 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 
σχετικά με την 
αντιμετώπιση πυρκαγιάς 

Άμεσα 

13 Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 

Απουσία Σχεδίου Έκτακτης 
Ανάγκης ή αποτυχία 
τήρησης των 
προβλεπόμενων στο 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 

Άμεσα 

14 Ασφάλιση Προσωπικού 

Μη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων για την 
ασφάλιση του 
προσωπικού 

Άμεσα 

 

 Σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν συμμορφωθεί εντός της περιόδου επίλυσης θα του επιβληθεί 

ποινική ρήτρα που καθορίζεται σε 5% μείωση επί της μηνιαίας συμβατικής αμοιβής (η ρήτρα θα 

υπολογιστεί επί του μηνιαίου ανταλλάγματος του προηγούμενου μήνα από τη διαπίστωση της 

απόκλισης και θα επιβληθεί επί του αμέσως επόμενου τιμολογίου). Η ως άνω ρήτρα επιβάλλεται 

με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας.  

 Σε περίπτωση που εντοπιστούν δύο (2) ή περισσότερες αποκλίσεις στην ίδια χρονική περίοδο, τότε 

η ποινική ρήτρα που επιβληθεί θα καθορίζεται σωρευτικά σε 5% επί της συμβατικής αμοιβής, για 

κάθε απόκλιση. 
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 Σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν αποκαταστήσει το συμβάν εντός της προθεσμίας, τότε 

επιβάλλεται μηνιαίως ποινική ρήτρα, 10% για κάθε απόκλιση, έως του συνολικού ποσού της 

μηνιαίας συμβατικής αμοιβής. Εάν το συμβάν/ απόκλιση δεν θεραπευτεί εντός 4 μηνών από την 

ημερομηνία καταγραφής του, τότε ο Πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

 Ειδικότερα για την περίπτωση υπ. Αρ. 10, τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, διαπίστωση 

δεύτερης απόκλισης, ανεξαρτήτως χρόνου, συνεπάγεται αυτομάτως την έκπτωση του Παρόχου.  

Η αποκατάσταση/άρση της απόκλισης/συμβάντος θα πιστοποιείται με απόφαση του Εργοδότη. 

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων, τυγχάνουν εφαρμογής τα 

ακόλουθα: 

 Οι ποινικές ρήτρες για αποκλίσεις από τις προδιαγραφές ποιότητας του καθαρού προϊόντος 

εφαρμόζονται στο μηνιαίο αντάλλαγμα που αντιστοιχεί στην αποκλίνουσα μονάδα 

αντίστροφης ώσμωσης 

 Οι περιπτώσεις αποκλίσεων θα πιστοποιούνται με τη λήψη δύο (2) επαναληπτικών δειγμάτων 

ή με την πιστοποίηση της απόκλισης του ίδιου δείγματος από δύο (2) διαπιστευμένα 

εργαστήρια. Στις περιπτώσεις αποκλίσεων θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες: 

o Απόκλιση υπερβάλλουσα ή υπολειπόμενη της απαιτούμενης ποιότητας εκροής για την 

παράμετρο του pH επισύρει ποινική ρήτρα ύψους 0,5% επί του αντίστοιχου μηνιαίου  

ανταλλάγματος για κάθε μονάδα απόκλισης και αναλογικά για ενδιάμεσες τιμές.  

o Απόκλιση υπερβάλλουσα της απαιτούμενης ποιότητας εκροής για μία εκ των 

παραμέτρων Αγωγιμότητα, BOD5 (20 °C), COD, Αιωρούμενα Στερεά, Ολικό Άζωτο (ως 

Ν), Σίδηρος (ως Fe), Χλωριούχα (ως Cl), Θειικά (ως SO4) και του διαλυμένου οξυγόνου, 

του αμμωνιακού αζώτου και του ολικού αριθμού κολοβακτηριοειδών μέχρι και 

ποσοστού 50% επισύρει ποινική ρήτρα ύψους 1,0% επί του αντίστοιχου μηνιαίου 

ανταλλάγματος ανά ρύπο. 

o Απόκλιση υπερβάλλουσα της απαιτούμενης ποιότητας εκροής για μία εκ των 

προηγουμένων παραμέτρων της προηγούμενης παραγράφου σε ποσοστό άνω του 50 

% επισύρει ποινική ρήτρα ύψους 1,0% επί του αντίστοιχου μηνιαίου ανταλλάγματος. 

Για όλες τις ποινικές ρήτρες χωρεί ένσταση προς την Αναθέτουσα Αρχή. Η τακτοποίηση 

της όποιας οικονομικής διαφοράς προκύψει, γίνεται μέσω της πιστοποίησης που 

εκδίδεται αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Επίσης, ο Πάροχος ευθύνεται, πέραν και ανεξαρτήτως της ποινικής ρήτρας και για κάθε 

τυχόν ζημία στις εγκαταστάσεις που θα προκληθεί από δική του παράλειψη. Η ευθύνη 

του είναι ίση προς το πραγματικό κόστος αποκατάστασης των βλαβών που προκάλεσε 
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και είναι ανεξάρτητη των αποζημιώσεων που θα αξιώσει ο Εργοδότης. Τα ανωτέρω 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Σύμβασης. 

Για όλες τις ποινικές ρήτρες ο Πάροχος μπορεί να απαντήσει με ένσταση προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η τακτοποίηση της όποιας οικονομικής διαφοράς προκύψει, γίνεται μέσω της πιστοποίησης που 

εκδίδεται αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Επίσης, ο Πάροχος ευθύνεται, πέραν και ανεξαρτήτως της ποινικής ρήτρας και για κάθε τυχόν ζημία 

στις εγκαταστάσεις που θα προκληθεί από δική του παράλειψη. Η ευθύνη του είναι ίση προς το 

πραγματικό κόστος αποκατάστασης των βλαβών που προκάλεσε και είναι ανεξάρτητη των 

αποζημιώσεων που θα αξιώσει ο Εργοδότης. 

Τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Σύμβασης.  

58.8 ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. Λόγω της ειδικής φύσης του αντικειμένου, λειτουργικού χαρακτήρα, ενδεχόμενες 

αξιώσεις του Εργοδότη κατά του Παρόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, παύουν να έχουν ισχύ μετά από την παραλαβή του αντικειμένου 

ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

58.8.1 Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Παρόχου 

 Εγκατάσταση Παρόχου και Έναρξη Εργασιών 

Εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παρούσα Σ.Υ., ο Πάροχος- οφείλει να θέσει σε πλήρη και 

αποδοτική λειτουργία το σύνολο των εγκαταστάσεων, υποδομών και εξοπλισμού (σταθερού και 

κινητού)  του Χ.Υ.Τ.Α/Υ συμπεριλαμβανομένης και της ΜΕΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα - οριζόμενα 

στα συμβατικά στοιχεία και τεύχη, αναπτύσσοντας τα συνεργεία του και όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό 

(εργαλεία, όργανα ελέγχου και μετρήσεων, άμεσα αναλώσιμα και λοιπά υλικά πρώτης ανάγκης, στολές 

και χειρόκτια εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής της εργασίας κλπ.) για την εκτέλεση 

των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις απαιτήσεις της 

κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού του.  

Ο Πάροχος είναι επίσης υποχρεωμένος να διαθέσει τα αναγκαία πλέον των υπαρχόντων έπιπλα και 

είδη γραφείου που θα απαιτηθούν για το προσωπικό του. Στην περίπτωση που επιθυμεί αυτόνομο 

χώρο για την λειτουργία του γραφείου του θα πρέπει να εγκαταστήσει ίδιο, μεταθετό, εργοταξιακό 

οικίσκο στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α/Υ. μετά από έγκριση της Α.Υ. 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. καθώς και όλος ο εξοπλισμός, τα υλικά και οι υποδομές του, θα παραχωρηθούν κατά χρήση 

στον Πάροχο, στην κατάσταση που βρίσκονται. Ο Εργοδότης δεν φέρνει καμία ευθύνη απέναντι στον 
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Πάροχο για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται όλα τα ανωτέρω, την οποία θεωρείται 

ότι έχει λάβει γνώση ο Πάροχος σύμφωνα με την Υ.Δ. όπως αυτή απαιτείται στην διακήρυξη. 

Παράλληλα με την υπογραφή της Σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής θα αποτελεί και το 

πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του Εργοδότη και του Παρόχου που θα αναφέρεται σε 

όλο γενικότερα τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υποδομές που θα παραλάβει ο Πάροχος.  

Όλα τα παραπάνω ο Πάροχος οφείλει να τα παραδώσει μετά την λήξη του χρόνου Σύμβασης σε 

κατάσταση καλής λειτουργίας. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, 

ο Πάροχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Εργοδότη, τα στοιχεία και τις ειδικότητες των 

τεχνιτών των συνεργείων του, καθώς και τον τεχνικό υπεύθυνο του, που θα είναι εξουσιοδοτημένος 

για την σύνταξη και υπογραφή τεχνικών εκθέσεων από πλευράς του Παρόχου, την τήρηση ημερολογίου 

και λοιπών εντύπων. Σε περίπτωση που ο Πάροχος διαθέτει πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη των 

εργασιών του σε συντομότερο των αναφερομένων προθεσμιών χρονικό διάστημα, δύναται να προβεί 

άμεσα σε αυτήν, με τη σύμφωνη γνώμη της Α.Υ. 

Ο Πάροχος κατά υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλει ανελλιπώς να συνεργάζεται με 

το προσωπικό του Συνδέσμου και την Α.Υ. και να λαμβάνει υπόψη του τις επισημάνσεις και υποδείξεις, 

όποτε απαιτηθεί, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.  

Ο Πάροχος, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την Α.Υ. για τα 

προβλήματα που εντοπίζει και να διατυπώνει τις προτάσεις του, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και 

ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Παρόχου 

 Ο Πάροχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, με 

επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που 

απορρέουν από την σύμβαση. 

 Αν ο Πάροχος κληθεί από τον Εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του Εργοδότη) 

και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν 

συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον Εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

 Με τη λήξη της σύμβασης, ο Πάροχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα 

έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν. 

 Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

απαλλάξει τον Εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε 

οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο 

προσωπικού του Παρόχου. 
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 Οι τεχνικού περιεχομένου, υποχρεώσεις του Παρόχου προσδιορίζονται στην Αναλυτική 

Προκήρυξη και στις «Τεχνικές προδιαγραφές». 

 Ο Πάροχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της 

κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Εργοδότης σε περίπτωση 

παραβίασης τους.  

 Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται έναντι του Παρόχου για οποιαδήποτε εκνίκησή του. 

 Ο Πάροχος έχει υποχρέωση για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει μετά την παραλαβή σε 

κατάσταση καλής λειτουργίας είτε σε κινητές είτε σε σταθερές εγκαταστάσεις, και η οποία 

εμποδίζει προσωρινά την ορθή λειτουργία του χώρου, να αναγγέλλει έγκαιρα το γεγονός στην 

αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της Περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Εργοδότη, αναφέροντας ταυτόχρονα και τον 

τρόπο αποκατάστασης.  

  Απαγορεύεται στον Πάροχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από την σύμβαση, χωρίς απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 28/1980. 

 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών 

του υποχρεώσεων. 

 Ο Πάροχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, να εφαρμόσει το προδιαγραφόμενο υλικό 

επικάλυψης. Το εν λόγω υλικό θα μεταφέρεται με δικά του μέσα από οποιαδήποτε απόσταση 

απαιτηθεί, χωρίς να μπορεί να αιτηθεί επιπλέον αποζημίωσης. Το αυτό ισχύει και για τυχόν 

σκύρα που θα απαιτηθούν για την ορθή λειτουργία του χώρου.  

 Ο Πάροχος φέρει οποιαδήποτε αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη από τη μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης νομοθεσίας. Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την 

καταβολή οποιουδήποτε διοικητικού προστίμου επιβληθεί λόγω πλημμελούς λειτουργίας του 

Χ.Υ.Τ.Α/Υ και της ΜΕΣ και για  οποιαδήποτε υποβάθμιση ή ρύπανση του περιβάλλοντος η οποία 

θα προκύψει εξ’ αυτής, ακόμα και αν βεβαιωθεί στον εργοδότη.  

 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος θα έχει την πλήρη ευθύνη της καλής εκτέλεσης των 

κατά την Σύμβαση υπηρεσιών και υποχρεώσεων του. 

 Εμπιστευτικότητα 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Πάροχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
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εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 

των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 

 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Πάροχο στα πλαίσια 

εκτέλεσης της σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση 

των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον 

Εργοδότη στο χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή 

λύση της σύμβασης. 

Ο Πάροχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενα με 

έγγραφη τεκμηρίωση τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους. 

 Κυριότητα και Χρήση Λογισμικού του Παρόχου 

Η κυριότητα των προγραμμάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 

Πάροχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, παραμένει στον 

πάροχο.  

Ο Πάροχος έχει όμως την υποχρέωση να θέτει, όποτε του ζητηθεί, στη διάθεση του Εργοδότη τα 

στοιχεία που παράγονται από τα προγράμματα αυτά για θέματα που σχετίζονται με το Αντικείμενο 

(Τεχνικό, Διοικητικό, Οικονομικό) της παρούσας Σύμβασης, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 

και χωρίς περιορισμούς. 

 Φορολογικές υποχρεώσεις του Παρόχου 

Ο Πάροχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Εργοδότης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Παρόχου με την κείμενη 

νομοθεσία.  

 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Παρόχου για το Προσωπικό του 

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που θα απορρέουν από τη σχετική 

νομοθεσία για την ασφάλιση του προσωπικού του, που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

Ο Πάροχος θα πρέπει να παρέχει στον Εργοδότη πιστοποιητικό κάλυψης των ασφαλιστικών του 

υποχρεώσεων, σύμφωνα με τους νόμους Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα υποβάλλεται με κάθε 

λογαριασμό προς πληρωμή. 
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 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Πάροχος (σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας και τα μέλη αυτής) δεν δικαιούται να προβαίνει, 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του 

Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

 Αλληλογραφία του Παρόχου  με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Παρόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται με άμεσο τρόπο, δια των πρωτοκόλλων τους και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική 

γλώσσα. Έγκυρη ανταλλαγή εγγράφων θεωρείται, επίσης, η ανταλλαγή μέσω τηλεομοιοτύπου, εφόσον 

ακολουθεί η αποστολή του πρωτοτύπου με συστημένο ταχυδρομείο, με υπηρεσία ταχυμεταφορών ή 

όπως προβλέπεται με τον Ν.2690/95. 

58.9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

58.9.1 Οδηγίες και Αποφάσεις, Εγκρίσεις από τον Εργοδότη 

Όπου στην παρούσα γίνεται λόγος για υποχρέωση του Παρόχου να λαμβάνει από τον Περιφερειακό 

Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας την έγκριση του 

τελευταίου ή την συναίνεση του ή την συγκατάθεσή του, ο Σύνδεσμος οφείλει να παράσχει αυτές 

εγκαίρως Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που η σχετική προθεσμία παρέλθει 

άπρακτη, οι εκ του λόγου τούτου συνέπειες λογίζονται ως μη αναγόμενες στην ευθύνη του Παρόχου. 

Ο Εργοδότης θα ενεργεί εγκαίρως για την έκδοση οδηγιών και αποφάσεων σχετικά με θέματα που του 

αναφέρει ο Πάροχος. 

58.9.2 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Πάροχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

58.9.3 Κινητός εξοπλισμός – μηχανήματα έργου και οχήματα 

Ο Εργοδότης θα διαθέσει επί τόπου του έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών 

κατάλληλο κινητό εξοπλισμό για την ταφή των απορριμμάτων. ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

58.10 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο Εργοδότης και ο Πάροχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 

συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το 

Νόμο. 
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58.11 Λάθη / Ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Παρόχου 

  Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 

αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο 

ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην παρ. 1.3 της 

παρούσας. 

  Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 

διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς 

τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς 

τους. 

58.12 Ανωτέρα βία 

Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα οποία 

σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των αντισυμβαλλομένων, 

καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

κατά το μέρος που παρεμποδίζονται από γεγονότα ή περιστατικά. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται 

μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη 

Σύμβαση. 

Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και 

εργασία των υπαλλήλων του Παρόχου στις εγκαταστάσεις, ο Πάροχος και ο Εργοδότης  θα 

αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην 

ομαλότητα. Κατά την διάρκεια τέτοιας περιόδου ο Πάροχος θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν (εφόσον στην περίπτωση αυτή 

απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες θα εγκριθούν από τον Εργοδότη). 

Την ευθύνη για ομαλή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας κ.λ.π., σε περίπτωση εργασιακών 

προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Πάροχος 

Ο Πάροχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του στον Εργοδότη αμέσως ή το αργότερο  

εντός είκοσι (20) ημερών  κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την 

σύμβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Πάροχος θα κάνει κάθε προσπάθεια να έρθει σε επαφή με τους 

εκπροσώπους του Εργοδότη ώστε να εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της. Εφόσον αυτό δεν 

είναι εφικτό, ο Πάροχος θα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στα απαιτούμενα έξοδα και να υποβάλλει 

άμεσα στον Εργοδότη γραπτή λεπτομερή αναφορά των ενεργειών αυτών. Ο εργοδότης θα είναι 

υπεύθυνος για το κόστος των μέτρων έκτακτης ανάγκης  με την προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις 
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δεν οφείλονταν σε σφάλμα ή αμέλεια του Παρόχου, και η προκύπτουσα αποζημίωση θα 

προσδιορίζεται είτε με επί τόπου παρακολούθηση του κόστους είτε με οποιονδήποτε άλλο εφικτό 

τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 

Ο Πάροχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και 

να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό όσο και το προσωπικό του. 

Η μη εκπλήρωση των ως άνω παρεμποδιζομένων συμβατικών υποχρεώσεων δεν δημιουργεί δικαίωμα 

ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων 

ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή 

περιστατικών, ή αφορούν συμβατικές εργασίες που υλοποιήθηκαν, μη παρακωλυθείσες από τα 

εκδηλωθέντα περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του Παρόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεση των 

καθηκόντων του όπως αυτοί προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το 

νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Πάροχος αρνηθεί την εκτέλεση της 

σύμβασης, ο Εργοδότης μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

58.13 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά θα ανακύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα δίνει 

το δικαίωμα στον Πάροχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, όπως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση. Εάν ο Πάροχος αρνηθεί για τέτοιο λόγο τη 

συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του, ο Εργοδότης θα 

έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα κατωτέρω της Σ.Υ. 

58.14 ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

58.14.1 Έκπτωση Παρόχου 

Εφόσον ο Πάροχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 

γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Α.Α., εφόσον έχει προηγηθεί - τουλάχιστον μία φορά - σχετική 

γραπτή πρόσκληση της Α.Υ. προς τον Πάροχο για συμμόρφωση. 

Σημαντικότερη παράβαση της Σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση καθημερινής λειτουργίας όλων των 

εγκαταστάσεων. Η συστηματική υπαίτιος εκ μέρους του Παρόχου, μη τήρηση της υποχρέωσης του 

αυτής, είναι λόγος έκπτωσης αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη 

η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν και δεν εισπράχθηκαν, 
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οφείλονται αθροιστικά. Τέλος, στην προκειμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Άρθρου 

203 του Ν.4412/2016.  

58.14.2 Λήξη της Σύμβασης - Παραλαβή του αντικειμένου της 

 Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με το τελευταίο πρωτόκολλο παραλαβής των υπηρεσιών 

του Παρόχου που εκδίδεται από την επιτροπή παραλαβής και την προβλεπόμενη έγκριση 

αυτού,  όπου βεβαιώνεται ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του 

χρόνου ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με τη σύμβαση, και με την επιπλέον προϋπόθεση 

ότι οι έλεγχοι και οι δοκιμές που διενεργήθηκαν κατά τον τελευταίο μήνα λειτουργίας και 

συντήρησης του ΧΥΤΑ απέβησαν επιτυχείς. 

 Αν κατά τους ελέγχους και τις δοκιμές διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία των εγκαταστάσεων 

του Χ.Υ.Τ.Α. δεν λειτουργούν καλώς, εξαιτίας κακής χρήσης, κακότεχνης ή ελλιπούς συντήρησης 

ή και κακής ποιότητας υλικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών κλπ., τότε ο Πάροχος υποχρεούται 

σε αντικατάσταση παντός φθαρμένου εξαρτήματος ή πλημμελώς λειτουργούντος, δια άλλων 

τούτων και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας. 

 Τον τελευταίο μήνα των υπηρεσιών, ο Πάροχος, συντάσσει και υποβάλλει Τελική Έκθεση 

Συντήρησης και Επισκευών, πριν από την τελευταία πληρωμή. Σε περίπτωση που από τον 

έλεγχο της Α.Υ. προκύψουν ελαττώματα ή δυσλειτουργίες, ο Πάροχος υποχρεούται στην άμεση 

αποκατάστασή τους με δαπάνες του εντός προθεσμίας την οποία θα θέσει η Α.Υ., αντίστοιχης 

με τη φύση και τη σοβαρότητα των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων. Σε κάθε περίπτωση ο 

Πάροχος οφείλει να παραδώσει στο Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας τον Χ.Υ.Τ.Α. σε εύρυθμη λειτουργική κατάσταση,  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  της λειτουργίας επιστρέφεται στον Πάροχο ένα μήνα μετά την 

λήξη του αντικειμένου της σύμβασης μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 

των υπηρεσιών του Παρόχου  

  Επιτρέπονται τμηματικές αποδεσμεύσεις των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, ανά τρίμηνο.  

58.14.3 Διάλυση της σύμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν 4412/2016) 

Ο Εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση με αποζημίωση στον Πάροχο. 

Ο Πάροχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη προσδιορίζει 

την ζητούμενη αποζημίωση του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι της οποίας 

συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφόσον ο Πάροχος συναινεί στη 

ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με 

ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. 
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Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα 

για  κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που 

έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις. 

 

58.15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο 

Άρθρο 205 του Νόμου 4412/16. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση 

της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

58.16 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

58.16.1 Ασφάλιση Έργου Αστικής ευθύνης 

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Παρόχου, έναντι τρίτων και οι 

ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες στα 

πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την περίοδο της . 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη της λειτουργίας. 

Εάν μετά την ημερομηνία περάτωσης των έργων, προκύψει ανάγκη επισκευής, συντήρησης, ή άλλης 

σχετικής ρύθμισης, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Παρόχου και 

απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου 

ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. Η ασφάλιση αυτή πρέπει να είναι με τους 

ίδιους όρους, όπως και η αρχική και η διάρκειά της, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών 

επισκευής, συντήρησης κ.λ.π. 

Ο Εργοδότης θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 

διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (cross liability). Η ασφαλιστική εταιρεία  είναι υποχρεωμένη 

να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του παρόχου, του Εργοδότη και του προσωπικού τους, 

στην περίπτωση, που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων και 

η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Η ασφαλιστική εταιρεία 

πρέπει να καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ., που σχετίζονται με την 

αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών, που αναφέρονται κατά περίπτωση σαν ανώτατα όρια ευθύνης 

των ασφαλιστών. 

Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει 

υπ' όψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ., που ισχύουν εκάστοτε 

και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 
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Ο Πάροχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λπ., 

υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση από τον Εργοδότη. 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές τα οφειλόμενα ποσά 

των ασφαλίστρων, ο Εργοδότης, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή του ασφαλιστηρίου , 

δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Παρόχου και να τα 

παρακρατήσει από το λαβείν του. 

58.16.2Ασφάλιση προσωπικού 

Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ -ΕΦΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ή 

οργανισμού κύριας ή /και επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι 

υπεργολάβοι του ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με τις περί ΙΚΑ διατάξεις ή των λοιπών 

ασφαλιστικών ταμείων ή οργανισμών. 

Ο Πάροχος υποχρεούται επίσης να έχει ασφαλίσει αντίστοιχα το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό 

του που δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις σε ασφαλιστικές εταιρείες. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο 

για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό 

58.16.3 Ασφάλιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων 

Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα μηχανήματα, τα αυτοκίνητα, 

τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών και των υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση. 

58.16.4 Γενικοί όροι των ασφαλίσεων 

Για την ασφάλιση του Χ.Υ.Τ.Α. και την ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ισχύουν οι 

ακόλουθοι όροι: 

α) ο Πάροχος οφείλει, πριν από την έναρξη εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, αλλά όχι 

αργότερα από είκοσι (20) ημέρες μετά από την έναρξη της λειτουργίας, να παραδώσει στον Εργοδότη 

σχέδιο(α) ασφαλιστηρίου (ων) συμβολαίου (ων) προς έγκριση των όρων του (ων). 

Το(α) ασφαλιστήριο(α) συμβόλαιο(α) οφείλει(ουν) να είναι απολύτως συμβατό(α) με τις απαιτήσεις 

της Σύμβασης και τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, κ.λ.π. Η έγκριση από την 

πλευρά του Εργοδότη έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 

ασφαλιστικών συμβάσεων, καλύπτουν τους όρους της σύμβασης και των συμβατικών τευχών. 

β) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγκριση του(ων) σχεδίου(ων) ο Πάροχος οφείλει να παραδώσει 

στον Εργοδότη το(α) ασφαλιστήριο(α) συμβόλαιο(α). 
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Σε περίπτωση που ο Πάροχος αμελεί ή αρνείται να καταβάλει στην ασφαλιστική εταιρεία το 

οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο Εργοδότης για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για 

λογαριασμό του Παρόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του σύμφωνα με τα προηγούμενα, 

γ) Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και 

ευθύνες του Εργοδότη που απορρέουν από την σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες 

από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π. και ο 

Πάροχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή /και 

πράγματα, με υπαιτιότητα του και περάν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων, υπό τον 

όρο φυσικά ότι η σχετική ευθύνη του για τις ασφαλιζόμενες ζημίες και τις αιτίες που τις προκάλεσαν 

απορρέει από την σύμβαση με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(Φo.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 

δ) Ο Πάροχος οφείλει να ειδοποιεί τους ασφαλιστές για αλλαγές στη φύση, στην έκταση ή στο 

πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών και να εξασφαλίζει την επάρκεια των ασφαλίσεων ανά πάσα 

στιγμή, σε συμφωνία με τους όρους της σύμβασης και ιδιαίτερα με το συμβατικό τίμημα οφείλει δε 

όποτε απαιτείται, να επιδεικνύει στην αρμόδια υπηρεσία (Α.Υ.) τα εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια 

και τις αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων ασφαλίστρων. 

 

ε) Ο Πάροχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λ.π., 

υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση από τον Εργοδότη.  

 

ΑΡΘΡΟ 59. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και 

ιδίως το θεσμικό πλαίσιο όπως  ορίζεται στην  Διακήρυξη. Ειδικότερα για την εκτέλεση της σύμβασης, ο 

Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σχετικό με τους 

Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και γενικότερα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

Ισχύουν ιδίως: 

 Ο Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.  του ν. 

4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  
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 Ο Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,    

 Η παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,   

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

 Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,   

 Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

 Ο Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,    

 Ο Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”  

 Ο Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,   του ν.2690/1999 (Α' 

45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 

και 13 έως 15,  

 Ο Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,   

 Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,   

 Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

 Η αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 



Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. Πιερίας» 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων   87 

 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»  

 Η αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,   

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 Ο Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) για την «Προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα,  

 Η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (Β΄ 1572) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»,   

 Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) «Μέτρα και όροι για διαχείριση στερεών αποβλήτων – 

Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης», όπως αντικατέστησε την ΚΥΑ 69728/824/1996 (Β΄ 358)   

 Η ΚΥΑ 114218/1997 (Β΄ 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων»   

 Η υπ’ αριθμ. 9983/27-11-2018 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου 

Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) στη θέση «Ξηροκάμπι» ΔΕ 

Λιτοχώρου Δ/ Δίου – Ολύμπου Π.Ε. Πιερίας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 7Μ4ΥΟΡ1Υ-ΙΤ1) 

 Ο εγκεκριμένος Π.Ε.Σ.Δ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4010 Β’/14.12.2016). 

Για τις περιπτώσεις τροποποίησης, συμπλήρωσης, κατάργησης, αντικατάστασης ή έκδοσης νέων 

νομοθετικών ρυθμίσεων, ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για 

κάθε εξέλιξη στο χώρο της ελληνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τυχόν παραλήψεις 

ή παραβάσεις, θα βαρύνουν τον Πάροχο, εφόσον η διευθέτησή τους είναι δική του αρμοδιότητα και 

εξαρτάται από τον ίδιο. 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ 

του Παρόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση 

από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Πάροχο και με κόστος που θα βαρύνει 
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τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων 

σε αλλοδαπή γλώσσα. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΜΑΪΟΣ 2022 
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