
 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού,  
Περιβάλλοντος & Υποδομών  
Δ/νση Τεχνικών Έργων  
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος  
 

ΕΡΓΟ: 
  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

ΚΑΠ 002019038 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 € 

 

                                 
 
                                                   
  

ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: 
Αντικείμενο του έργου 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά την εκτέλεση από εργολάβο 

του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ», με όλες τις εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται στα 

εγκεκριμένα τεύχη της μελέτης, καθώς επίσης και όσες εργασίες δεν προβλέπονται, αλλά 

η εκτέλεσή τους θα κριθεί αναγκαία κατά την πρόοδο των εργασιών για την ολοκλήρωση 

και σωστή εκτέλεση του έργου.  

Όπου σε αυτή την συγγραφή αναφέρεται η λέξη "εργοδότης" νοείται η  Περιφέρεια 
Πελοποννήσου  και όπου "ανάδοχος" ή "εργολάβος " νοείται ο ανάδοχος που θα 
ανακηρυχθεί από την δημοπρασία ή τον διαγωνισμό ή θα οριστεί με απ' ευθείας ανάθεση.  
 
Άρθρο 2ο : 
Προϋπολογισμός 
 
Ο προϋπολογισμός που συντάσσεται από την Υπηρεσία ανέρχεται για τις εργασίες 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ και ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ το ποσό των 36.290,32 €, και το ποσό των 8.709,68 € για ΦΠΑ 24%, 
ήτοι η συνολική δαπάνη  ανέρχεται στον ποσό των 45.000.00 €. 
 
Άρθρο 3ο : 
Διατάξεις που ισχύουν  
Για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου ισχύουν οι διατάξεις:  
 
α) Ο ν. 4782/2021 «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» (Α’ 36).  
β)Ο Ν. 4281/2014, o Ν. 3669/2008 και ο Ν. 4412/2016  ‘’Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής Δημοσίων Έργων’’, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 . 
γ) Ο Ν.1418/84 "Περί Δημοσίων  και ο Έργων και ρυθμίσεως  συναφών  θεμάτων", καθώς  
και  η απόφαση με αρ. ΕΔ 2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, 
εκτελεστική του Ν.1418/84 "Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 170/29-3-85,καθώς και ο Ν.2229/94 (ΦΕΚ138Α/31-08-94) 
"Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν.1418/84".  
δ) Το Π.Δ. 609/85 εκτελεστικό του προηγούμενου Νόμου και της 14907/85 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα Π.Δ. 286/94, Π.Δ. 368/94 και Π.Δ. 218/99, τα 
οποία τροποποιούν και ρυθμίζουν διατάξεις του Π.Δ. 609/85.  
ε) Το Π.Δ. 171/87. 
στ) Οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και το υ 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου έργου τεχνικές 
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προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημοσίων  Έργων.  
ζ) Ο Ν. 3463/2006 " Ο Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας".  
η) Η εγκύκλιος ΒΓΔ 01/20/80 του Υ.Δ. Έργων για τον τρόπο επιμέτρησης των εργασιών 
καθώς και οι διατάξεις  του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, ενώ αντίστοιχα για την 
καταμέτρηση των αφανών εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ. 
609/85 όπως αυτά ισχύουν σήμερα με σύνταξη πρωτοκόλλων αφανών εργασιών κατά την 
εκτέλεση αυτών και ποτέ εκ των υστέρων.  
θ) Το Π.Δ.1073/81 "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξιο 
οικοδομών κλπ". 
ι) Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η.  
κ) Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική, Δασική Υπηρεσία, γειτνίαση με αγωγούς και 
κολώνες της Δ.Ε.Η. κλπ). 
λ) Τα συμβατικά στοιχεία με τη σειρά ισχύος που ορίζονται στο άρθρο 4 της  ΓΣΥ.  
μ)Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει την εκτέλεση Δημοσίων και Δημοτικών έργων ή 
τροποποιεί ή ρυθμίζει τις ανωτέρω διατάξεις.  
 
Άρθρο 4ο : 
 
Τρόπος εκτελέσεως του έργου 
 
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008.  
 

1. Στον δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και που είναι εγκατεστημένα σε:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
. 
 

          
Άρθρο 5ο : 
Αναθεώρηση τιμών τιμολογίου, τροποποίηση Προϋπολογισμού 
Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις 
 
Η αναθεώρηση των τιμών του τιμολογίου γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008 αρθ. 54.  
Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, σύνταξη νέων τιμών μονάδας και κοστολόγηση των 
νέων τιμών εργασιών γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008 αρθ. 57.  
Σε περίπτωση υπερσυμβατικών ποσοτήτων εργασιών (πέραν του ορίου της παρ.2 του 
άρθρου 8 του Ν.1418/84 που αντικαταστάθηκε με την παρ.13 του άρθρου 2 του 
Ν.2229/94) θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 44 του Π.Δ. 609/85 και όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 368/94.  
Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας του τμήματος 
του έργου που εκτελείται και αποτιμάται με τιμές μονάδας.  
Όλες οι τιμές μονάδας του εγκεκριμένου τιμολογίου μελέτης καθώς και οι νέες τιμές που 
συντάσσονται επιβαρύνονται με το ίδιο εργολαβικό ποσοστό 18% όπως ορίζεται στο 
άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94.  
Οι τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου μελέτης όπως και όλες οι νέες που συντάσσονται με 
βάση τις συμβατικές τιμές για παρόμοιες  ή άλλες εργασίες καθώς και εκείνες που 
συντάσσονται με βάση τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (ΑΤΗΕ, ΑΤΟΕ, ΥΔΡ, ΑΤΕΟ, 
ΗΛΜ κλπ.) υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας ρητή ή τεκμαρτή (άρθρο 43 
του Π.Δ. 609/85 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94).  
Για τις τιμές που συντάσσονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους ισχύουν τα 
οριζόμενα από το άρθρο 43 παρ.3 του Π.Δ. 609/85 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
Π.Δ. 286/94 και σύμφωνα με την εγκύκλιο 36/94 του ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ17α/04/63/Φ.Ν.381/21 -
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9-94). 
Σχετικά με τις απολογιστικές εργασίες ισχύουν όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Π.Δ. 
609/85 και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών με την 
παρούσα εργολαβία εφόσον δοθεί ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και 
Επίβλεψη. 
 
 
 
Άρθρο 6ο : 
Λογαριασμοί, πληρωμές αναδόχου, χρηματοδότηση του έργου  
 
Οι ανακεφαλαιωτικοί λογαριασμοί των κατά την σύμβαση οφειλομένων ποσών 
συντάσσονται κάθε μήνα σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3669/2008.  
Τα υλικά που εισκομίστηκαν με έγκριση της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή σε αποθήκες και 
τα οποία δηλώθηκαν, εγκρίθηκαν και περιελήφθησαν σε λογαριασμό, ανήκουν κατά 
κυριότητα στον Δήμο Βέλου-Βόχας. Αυτό δεν θα ερμηνευτεί ότι απαλλάσσει τον εργολάβο 
από την όλη ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα υλικά και έργα, καθώς και για την 
αποκατάσταση τυχόν ζημιάς του έργου, κλοπής υλικών κλπ, ούτε σαν παραίτηση του 
εργοδότη από το δικαίωμα να απαιτήσει από τον ανάδοχο να εκπληρώσει όλους τους 
όρους της σύμβασης. 
Σχετικά ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.3669/2008.  
Τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18% είτε το έργο 
χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου είτε χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του ή σε τμήμα 
του από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων. Σε περίπτωση απ' ευθείας ανάθεσης το 
ποσοστό αυτό μηδενίζεται (0%).  
Για την πληρωμή κάθε πιστοποίησης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίζει αποδείξεις των 
υποχρεωτικών του καταβολών προς τα οικεία Ταμεία, (τιμολόγιο θεωρημένο από την 
αρμόδια οικονομική εφορία, βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας γραμμάτιο είσπραξης 
αυτής, υπέρ του Δημοσίου καταβολής του φόρου εισοδήματος αντιστοιχούντος στην 
πιστοποίηση κλπ), καθώς και εξοφλήσεις των υποχρεώσεών του μέχρι την ημέρα 
σύνταξης της πιστοποίησης προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ι.Κ.Α, 
Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε.) ανακεφαλαιωτικώς.  
Πλήν των ανωτέρω και πριν από τη εξόφληση και του τελικού λογαριασμού θα ζητείται 
από τον ανάδοχο η προσκόμιση βεβαίωσης του αρμόδιου υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α 
περί εξοφλήσεως κάθε σχετικής προς την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικής εισφοράς.  
Επίσης πριν την εξόφληση του  κάθε λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει απόδειξη της Ε.Τ.Ε. περί καταβολής του ποσοστού 0,6% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 
(Ν.2166/93 άρθρο 27 παρ.34 & 35).  
 
 
Άρθρο 7ο : 
Ισχύουσες εγκεκριμμένες αναλύσεις  
 
Για τις αποδόσεις, ποσότητες υλικών κλπ. που υπεισέρχονται στις επί μέρους τιμές 
μονάδας, ισχύουν ως συμβατικές, εκείνες του Αναλυτικού Τιμολογίου Οικοδομικών 
Εργασιών (Α.Τ.Ο.Ε.) ή έργου οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) ή ηλεκτρομηχανολογικών έργων 
(ΗΛΜ) και (Α.Τ.Η.Ε.) ή υδραυλικών έργων (Α.Τ.Υ.Ε) κατά περίπτωση.  
 
 
Άρθρο 8ο : 
Προθεσμία εκτελέσεως του έργου, υπέρβαση προθεσμίας,παρατάσεις, ποινικές ρήτρες  
 

Η προθεσμία εκτελέσεως του έργου ορίζεται σε ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΕΡΕΣ (80) από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 48 παρ. 2 Ν.3669/2008).  
α) Σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η  σύμβαση ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει στο έδαφος τις οριζοντιογραφικές μελέτες 
και να υποβάλλει στην Υπηρεσία τις παρατηρήσεις του.  

β) Σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει μελέτη διατήρησης της κυκλοφορίας. Δεν 
αναγνωρίζεται στον ανάδοχο παράταση συνολικής ή τμηματικής  προθεσμίας λόγω 
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ισχυρισμού άγνοιας των τοπικών συνθηκών της περιοχής του  έργου. 
γ)Σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η  σύμβαση ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα για την  κατασκευή του 
έργου σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3669/2008. Το εν λόγω  χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου (σύμφωνα με τη σύμβαση) εγκρίνεται με τυχόν τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις από την Υπηρεσία μέσα σε δέκα (10)  ημέρες. 
Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να 
καθυστερήσει πέρα των ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι 
τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών καθορίζονται από την 
Υπηρεσία με πίνακες εργασιών, που κοινοποιούνται προς τον ανάδοχο.  
Με βάση αυτές αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα, το οποίο επίσης 
αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση μεταβολών των τμηματικών ή  συνολικών προθεσμιών ή 
του αντικειμένου του έργου.  
Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται 
επιβολή χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και γενικά 
ισχύουν και τα οριζόμενα για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις στις διατάξεις του άρθρου 82, 
του Ν.3669/2008. 
Παράταση προθεσμιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 γίνεται 
μόνο ύστερα από έγκριση της Προϊσταμένης αρχής (αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου). Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο 
της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο από των δυο (2) μηνών (οριακή 
προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική 
προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν (κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία) οι οποίες όμως παρατάσεις δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητά του.  
Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο κύριος του φορέα του έργου κατασκευής  (για την κάλυψη ή 
περιορισμό καθυστερήσεων του έργου για τις οποίες καθυστερήσεις ευθύνεται ο 
ανάδοχος) να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας 
πρόσθετες εργασίες σε συνδυασμό με τα τυχόν απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, χωρίς καμία 
πρόσθετη αποζημίωση. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή προσωπικό και μηχανικά μέσα και να 
εφαρμόζει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, αν 
έτσι απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται καμίας 
πρόσθετης αποζημίωσης από αυτό τον λόγο. Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να 
απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και 
τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο  ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι 
ικανοποιητικός. 

δ) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις  ή 
δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες  με την 
Σύμβαση ή τον Νόμο, κηρύσσεται εκπτωτος  από την εργολαβία σύμφωνα με το άρθρο 61 
του Ν. 3669/2008 
Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω προθεσμιών ή των τυχόν παρατάσεων που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, του επιβάλλεται από τον Δήμο Βέλου - Βόχας 
ποινική ρήτρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 49 του Ν.3669/2008 για κάθε παρερχόμενη 
ημέρα. 
Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας 
και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των 
ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών 
προθεσμιών δεν ανακαλείται. 
Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο 
σύμφωνα με την ισχύουσα  Νομοθεσία. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών του έργου ή οι εργασίες είναι κατά 
σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές 
προδιαγραφές ή δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας για τους εργαζόμενους και το κοινό ή 
δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και γενικά στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 61 του Ν.3669/2008.  

ε)Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και  
καιρικών συνθηκών σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.3669/2008 που υπογράφεται  
κάθε ημέρα από εντεταλμένο όργανο της Επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του  



ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ»                                
 

 

5 

αναδόχου. 
 
Άρθρο 9ο : 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης - Υπογραφή σύμβασης 
 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α. 
σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας(αρθ. 39 παρ. 1 
του Ν.3669/2008)  
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης ή του Ευρωπαικού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη 
– μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και  έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή α παρέχονται με το γραμματιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν. 
4281/2014. Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.3669/2008, 
συντάσσεται από τον Δήμο και υπογράφεται από τον Δήμαρχο.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για τα προμηθεύοντα είδη, ορίζεται σε 5% στο 
ποσό του προϋπολογισμού (για την προμήθεια). 
 
 
Άρθρο 10ο : 
Χρόνος Εγγύησης 
 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα για δέκα πέντε (15) μήνες 
από την βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών, εφ' όσον μέσα σε δύο μήνες από αυτή 
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που 
υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. Κατά το 
διάστημα αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώνει κάθε βλάβη ή ζημιά που γίνεται 
στα έργα που εκτελέστηκαν απ' αυτόν.  
Σε περίπτωση αμελείας του εργολάβου στην τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσής του, η 
Υπηρεσία θα κοινοποιήσει προς αυτόν έγγραφη πρόσκληση που θα ορίζει το είδος της 
ζημιάς που θα επανορθωθεί καθώς και τον τρόπο επανόρθωσής της σε εύλογη 
προθεσμία, μέσα στην οποία θα πρέπει να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσής του, τις σχετικές εργασίες επανόρθωσης θα εκτελέσει η Υπηρεσία με 
οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και οι σχετικές δαπάνες 
θα εκπέσουν από το οφειλόμενο σ' αυτόν, λόγω εγγύησης χρηματικό ποσό και σε 
ανεπάρκεια τούτου, το υπόλοιπο βεβαιούται σε βάρος του αναδόχου με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου του Δήμου και εισπράττεται βάση των διατάξεων περί εισπράξεως 
Δημοτικών Εσόδων. 
 
 
Άρθρο  11ο : 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
 
Η προσωρινή παραλαβή θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3669/2008 μέσα 
σε  έξι μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση του έργου, (η βεβαίωση περάτωσης θα 
συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.3669/2008) εφ' όσον υποβληθεί από τον 
ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του έργου μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση. Αν η 
τελική επιμέτρηση υποβληθεί από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία 
για την διενέργεια της παραλαβής, αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης. 
Εάν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση από τον ανάδοχο η προθεσμία για τη διενέργεια 
της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που 
συντάχθηκε από την υπηρεσία.  
Η οριστική παραλαβή θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3669/2008 μέσα σε 
δύο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης.  
Εάν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή 
διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.  
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Γενικά για την παραλαβή του έργου (προσωρινή και οριστική) ισχύουν και τα οριζόμε να 
στο άρθρο 75 παρ.2 του Ν. 3669/2008. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν 
οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3669/2008 και το άρθρο 24 της παρούσης Ε.Σ.Υ.  
 
 
Άρθρο 12ο : 
Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο  
 
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και στο όφελος αυτού, περιλαμβάνονται και οι παρακάτω 
ειδικές δαπάνες που είναι απαραίτητες ή ενδεχόμενα μπορούσαν να ζητηθούν από τον 
εργοδότη. 

α)Οι τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων προς 
εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποιήσεων αυτής. 

β)Η εδαφολογική μελέτη που ίσως απαιτηθεί στο χώρο που θα εκτελεστούν οι 
εργασίες. 

γ)Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα γίνονται σε όλη την διάρκεια του έργου για  
διαπίστωση της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών και της  
εκτελούμενης ποιότητας της εργασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που  
μνημονεύονται στο Τιμολόγιο.  

δ) Η σύνταξη τευχών αναλυτικών επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων με τα απαραίτητα  
σχέδια και δακτυλογραφήσεις τους σε ανάλογο αριθμό αντιτύπων, βάση των  
στοιχείων που αναγράφονται στα διπλότυπα των τευχών καταμέτρησης, που έχουν  
ληφθεί επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό παρουσία του  
αναδόχου. Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί κατά τις υποδείξεις του επιβλέποντος,  
ώστε να είναι άρτια και ακριβής. Τα ανωτέρω στοιχεία θα προσκομίζονται από τον  
ανάδοχο για έλεγχο από τον επιβλέποντα πριν την δακτυλογράφησή τους και την  
φωτοαντιγράφησή τους. 

ε)Η λήψη έξι φωτογραφιών 17 x 22 εκ. καθώς και η τήρηση στατιστικών στοιχείων  
του έργου, όπως και ημερολογίου έργου εργοταξίου βιβλίο καταμετρήσεως αφανών  
εργασιών κλπ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Π.Δ. 609/85.  

στ)Οι χαράξεις και σημάνσεις του έργου κατά το στάδιο εκτελέσεώς του.  
 
 
Άρθρο 13ο: 
Έκτακτες παροχές 
 
Για την καταβολή στο εργατοτεχνικό προσωπικό των πάσης φύσης εκτάκτων χρηματικών 
παροχών που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας υπό 
μορφή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κλπ. υπόχρεος είναι αποκλειστικά και εξ 
ολοκλήρου ο ανάδοχος.  
 
 
Άρθρο 14ο: 
Υλικά, Έλεγχος ποιότητας. Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν  
 
Για το υπόψιν έργο ισχύουν οι Ε.ΤΕ.Π  που μνημονεύονται στα άρθρα του Τιμολογίου 
καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι - διαταγές που ισχύουν, του Υπουργείου Εσωτερικών και 
αφορούν εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 176 του Ν.3669/2008, 
καθώς επίσης και οι εγκεκριμένες Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  
Εάν για τις εργασίες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου δεν 
μνημονεύονται Τεχνικές Προδιαγραφές, τότε τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 
να είναι αρίστης ποιότητας και της απόλυτης εκλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας, η 
οποία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση των μη κατάλληλων απ’ αυτά.  
Πριν την προμήθεια οιουδήποτε υλικού και μηχανήματος θα πρέπει να ζητείται η έγκριση 
της επίβλεψης βάσει εγγράφων πιστοποιητικών κατασκευαστή, προδιαγραφών 
κατασκευής, διαγραμμάτων και οποιεσδήποτε άλλες διευκρινίσεις ζητηθούν από την 
επίβλεψη. 
Οι εκτελούμενες εργασίες υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με δαπάνες του αναδόχου 
για να διαπιστωθεί αν εκτελέστηκαν  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν. Αυτές  
υπόκεινται ομοίως και στον έλεγχο του επιβλέποντος ο οποίος μπορεί να διατάξει την 
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καθαίρεση και αποκατάσταση τυχόν κακότεχνης, κατά την κρίση του, εργασίας.  
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει δειγματοληψία κάθε στιγμή και έλεγχο της 
ποιότητας των υλικών και εργασιών χρησιμοποιώντας ειδικά εργαστήρια και ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τις απαιτούμενες γι’ αυτό δαπάνες για λήψη δοκιμίων, 
απασχόληση προσωπικού, μεταφορικών μέσων και αποζημίωση του εργαστηρίου για την 
έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 
 
 
Άρθρο 15ο: 
Απομάκρυνση μη κατάλληλων ή μη αρίστης ποιότητας υλικών  
 
Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα από το άρθρο 46 του Π.Δ. 609/85 και από τα άρθρα 21 του 
Ν.1418/84 (όπως τροποποιήθηκε ως προς το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 με την παρ.16 
του άρθρου 4 του Ν.2229/94 και άρθρο 7 του Ν.1418/84 και τα οριζόμενα από το άρθρο 
2, παρ.8 του Ν.2229/94 (που συμπλήρωσε το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 6 του 
Ν.1418/84). 
Υλικό ή υλικά που απορρίπτονται για οιονδήποτε λόγο από την επίβλεψη, μη αρίστης 
ποιότητας ή μη σύμφωνα με τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προδιαγραφές (όπως ορίζονται 
στο άρθρο 14 της παρούσης Ε.Σ.Υ. κλπ.), πρέπει να απομακρύνονται από το εργοτάξιο 
με δαπάνες του εργολάβου το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από την σχετική εντολή της 
επίβλεψης. Αν περάσει η προθεσμία αυτή άπρακτη, η επίβλεψη μπορεί να επιβάλει στον 
εργολάβο πρόστιμο 15 Ευρώ για κάθε μέρα που περνάει και δικαιούται να απομακρύνει 
με δικά της μέσα και σε βάρος του αναδόχου τα απορριφθέντα υλικά, αφού αποθέσει 
αυτά σε μέρη που επιτρέπονται από την  Αστυνομία, χωρίς ο εργοδότης να ευθύνεται για 
την απώλεια ή φθορά αυτών. 
Το ποσό που διατίθεται για την απομάκρυνση των ως άνω υλικών, παρακρατείται από 
την πρώτη πιστοποίηση.  
 
 
Άρθρο 16ο: 
Προληπτικά μέτρα ασφαλείας – Ευθύνες αναδόχου 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την τήρηση της τάξης  και της 
καθαριότητας στο εργοτάξιό του, για την έκδοση των τυχόν απαιτούμενων Αστυνομικών 
αδειών εργασίας, καθώς και για την συμμόρφωσή του προς τις ισχύουσες Αστυνομικές 
διατάξεις, τους εργατικούς νόμους, τις Συλλογικές Συμβάσεις, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
κλπ. 
Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα ασφαλείας των 
υλικών που προσκομίζονται μέχρι την χρησιμοποίησή τους, των μηχανημάτων, των 
μεταφορικών μέσων και γενικά του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων 
μηχανικών και παντός τρίτου, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 
τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις και έχοντας μονομερώς κάθε ευθύνη για 
οποιαδήποτε συνέπεια από τη μη καλή εφαρμογή τους.  
Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος παραμένει ο ανάδοχος μόνος υπεύθυνος αστικά 
ή ποινικά και για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλοι κλπ.) 
είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε στις εγκαταστάσεις των Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την 
εφαρμογή των αναφερομένων εδώ.  
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη καταβολή προστίμων ή 
αποζημιώσεων, έχοντας οπωσδήποτε και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που 
προκύπτει από την εκτέλεση των έργων, ακόμη και αν το αποτέλεσμα αυτό δεν οφείλεται 
σε υπαιτιότητα ή παράλειψη του αναδόχου, αλλά σε τυχαίο γεγονός.  
Αν όμως πέρα από όλα αυτά αποδιδόταν ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως στον εργοδότη 
από τις παραπάνω αιτίες, τότε ο ανάδοχος έχει την ευθύνη απέναντι στον εργοδότη για 
κάθε υλική ζημιά (καταβολή αποζημιώσεων κλπ.). Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα από τα 
χρήματα που οφείλει στον ανάδοχο ή από τις εγγυητικές επιστολές του έργου να 
επιδιορθώσει τις ζημιές αυτές ή να αποδώσει σε  αυτόν που έπαθε την βλάβη την 
απαιτούμενη χρηματική αποζημίωση για επανόρθωσή της.  
Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατ’ αυτού που έπαθε την βλάβη, άν νομίζει 
ότι η επανόρθωση ή η αποζημίωση που έλαβε ο τελευταίος από τον εργοδότη είναι 



ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ»                                
 

 

8 

υπερβολική. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του 
Δήμου. 
Σε περίπτωση άρνησης του εργολάβου να λάβει μέτρα ασφαλείας που αφορούν τους 
εργαζόμενους στο έργο ή τους περίοικους ή τους διαβάτες, η Υπηρεσία μπορεί να 
επιβάλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
 
 
Άρθρο 17ο: 
Προσωπικό – Μηχανικός Εξοπλισμός  
 
Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο 
αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την επίβλεψη, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος 
Μηχανικός ή από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την έντεχνη και πλήρη 
εκτέλεση όλων των αναφερομένων στο τιμολόγιο μελέτης εργασιών καθώς και τυχόν 
αναγκαίων νέων εργασιών. Ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 36 του 
Ν.3669/2008. 
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι 
ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος κάθε εργασίας. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει την άμεση απομάκρυνση οποιουδήποτε εργάτη, τεχνίτη κλπ. εφ’ όσον κατά την 
κρίση της αυτός δεν έχει τα απαιτούμενα κατά την επιστήμη και την πείρα προσόντα για 
κανονική εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναληφθεί ή είναι απειθής, προκλητικός, 
ερειστικός κλπ. Ο εργολάβος εάν αρνείται ή αναβάλλει την εκτέλεση της ενδεχόμενης 
διαταγής της επιβλέψεως για απομάκρυνση ορισμένου προσωπικού υπόκειται σε ποινική 
ρήτρα (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) για κάθε ημέρα που περνάει από την λήψη της 
σχετικής διαταγής. Ο έλεγχος που ασκείται από τον εργοδότη επί του προσωπικού του 
αναδόχου, έχει σκοπό την διασφάλιση της αποπεράτωσης των τεχνικών κατασκευών 
κατά τον καλύτερο τρόπο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι καθιστά 
συμμέτοχο τον εργοδότη στις οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού ή στις  εκ της 
ακαταλληλότητος αυτού συνέπειες προς αυτό, προς τρίτους ή τις κατασκευές.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε ετοιμότητα για άμεση επέμβαση καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ένα (1) συνεργείο συντήρησης των εν γένει εργασιών 
της μελέτης καθώς και όποιων άλλων εργασιών σύμφωνα με τους πίνακες εντολών 
εργασιών που του κοινοποιούνται κατά την εκτέλεση του εν λόγω έργου.  
 
 
Άρθρο 18ο: 
Τρόπος εκτέλεσης των έργων  
 
Όλες γενικά οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους κλπ. των στοιχείων της 
εργολαβίας, τις τυχόν νόμιμες, τροποποιήσεις αυτών, τα σχέδια λεπτομερειών που 
συντάσσονται από την επίβλεψη, τις γενικές αρχές άρτιας και επιμελημένης εργασίας, τις 
οδηγίες της επίβλεψης, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, τις εγκεκριμένες 
προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και τους κανόνες της τα τέχνης και της επιστήμης. 
Κάθε εργασία στις λεπτομέρειές της θα εκτελείται βάσει της ορισμένης στο τιμολόγιο 
περιγραφής που αφορά στο σχετικό άρθρο εργασίας καθώς επίσης και της τεχνικής 
έκθεσης της μελέτης. 
Για κάθε τι το οποίο δεν καθορίζεται με ακρίβεια στα σχέδια κλπ. στοιχεία της εργολαβίας 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την εκτέλεση να ζητήσει έγκαιρα έγγραφες 
οδηγίες και εντολές, οι οποίες μπορεί να αναγράφονται και στο ημερολόγ ιο του έργου. 
Επίσης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται απόλυτα αποκαθιστώντας ή 
τροποποιώντας κάθε εργασία που διαπιστώνεται από τον εργοδότη ως κακότεχνη.  
Κάθε ζημιά κατά την εκτέλεση των έργων θα επανορθώνεται με δαπάνες του αναδόχου.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της επίβλεψης για 
κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση στην μελέτη ή στην εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, 
εφ΄όσον αυτό έχει εγκριθεί από τον εργοδότη και ο ανάδοχος έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα γι’ 
αυτό. 
Υπερσυμβατικές εργασίες που εκτελέστηκαν χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας δεν 
αναγνωρίζονται ούτε δημιουργούν δικαίωμα πληρωμής για τον ανάδοχο.  
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Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι 
της οριστικής παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3669/2008 
του άρθρου 46 του Π.Δ. 609/85. Για τις ευθύνες του αναδόχου για ελαττώματα που 
διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα. 
 
 
Άρθρο 19ο: 
Τροποποιήσεις 
 
Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα έργα και 
διαγράμματα της εργολαβίας, χωρίς ο εργολάβος να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα 
αποζημιώσεως ή άρνησης να συμμορφωθεί εφ’ όσον εννοείται πρόκειται για εργασίες 
που δεν έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους. Αντίθετα, ο εργολάβος δεν μπορεί να κάνει καμία 
μεταβολή στο έργο χωρίς έγγραφη διαταγή της υπηρεσίας.  
Κάθε μεταβολή που θα γίνει χωρίς έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας, βαρύνει 
αποκλειστικά τον εργολάβο, ο οποίος οφείλει εφ’ όσον πάρει την σχετική εντολ ή να 
καθαιρέσει αυτές τις εργασίες τροποποίησης χωρίς καμμία αποζημίωση.  
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 εγγράφως απο τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, 
χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή τού 
εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση  αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα 
σχέδια της μελέτης  του έργου και τα  καθοριζόμενα  στα τεύχη της μελέτης αυτής. Γενικά 
ισχύουν τα προβλεπόμενα απο το άρθρο 57 του Ν.3669/2008.  
 
 
Αρθρο 20ο:  
Αντιθορυβικά μέτρα – Πινακίδες 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει για το έργο αεροσυμπιεστές με 
μηχανισμό μείωσης του ήχου. Πρέπει επίσης εφ’ όσον του ζητηθεί από τον εργοδότη κατά 
το στάδιο της εκτέλεσης του έργου να τοποθετήσει με δαπάνες του σε εμφανές σημείο 
του έργου και όπου υποδειχτεί από την Επίβλεψη, πινακίδες διαστάσεων 2x2 m περίπου 
με την ένδειξη: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΝΕΜΕΑΣ»   
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ………………………………….………………………………………..  
ΤΗΛ : ……………….…. 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ :  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Χρηματοδότηση :  
ή άλλης μορφής εφόσον δοθεί εντολή από την επιβλέπουσα αρχή.  
Σε περίπτωση που αθετήσει την υποχρέωση του αυτή μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο 
μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). 
 
 
Άρθρο 21ο: 
Ωρες εργασίας 
 
Για ορισμένα κατεπείγοντα έργα, με σκοπό την γρήγορη περαίωση ο εργολάβος είναι 
υποχρεωμένος να εργασθεί υπερωριακά κατά τις Κυριακές και Εορτές, εφ’όσον διαταχθεί 
γι’αυτό έγγραφα από την Υπηρεσία μετά από  σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές.  
Καμία αξίωση του εργολάβου για πρόσθετη αποζημίωση θα γίνεται αποδεκτή εξ’αιτίας 
του λόγου αυτού. 
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Άρθρο 22ο: 
Λήψη φωτογραφιών  
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφ’όσον  του ζητηθεί από τον εργοδότη, να πάρει και να 
εκτυπώσει με δαπάνες του έγχρωμες και μαυρόασπρες φωτογραφίες πριν από την 
έναρξη των εργασιών, κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά το 
πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις, όλων των 
εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις τις υπηρεσίας.  
 
 
Άρθρο 23ο: 
Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία  ή άλλους αναδόχους  
Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο.  
 
 
23.1 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από 
άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την 
εκτελέσή τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί (πχ. ικριώματα κλ.π.) και να ρυθμίζει τις 
εκτελούμενες από αυτόν εργασίες ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση 
εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.  
 
23.2 
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή μόρφωση από τον ανάδοχο οπών, φωλεών και αυλακών 
σε κατασκευές από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντος μηχανικού.  
 
23.3 
Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε 
οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την 
αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζημιά ή την φθορά  
στην προτέρα τους κατάσταση. Σχετικά ισχύουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του 
άρθρου 58 του Ν. 3669/2008.  
 
 
 
 
Άρθρο 24ο: 
Χρήση έργου ή τμήματός του πριν την προσωρινή ή οριστική παραλαβή  
 
 
24.1 
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το 
όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική 
παραλαβή για χρήση). 
 
24.2 
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 
καιρό το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης 
δεν απαλλάσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
σύμβαση. 
 
24.3  
Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3669/2008.  
 
 
Άρθρο 25ο: 
Δοκιμές εγκατάστασεων  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την κάθε τμηματική περάτωση εργασιών του 



ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ»                                
 

 

11 

έργου, να προβαίνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες (σ’αυτές περιλαμβάνεται η 
δαπάνη προμήθειας καυσίμων για δοκιμή εγκαταστάσεων, η δαπάνη κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π.) τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνοντα ι 
μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτούμενων αποτελεσμάτων τους.  
 Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις που θα γίνουν είναι δοκιμές στεγανότητας υπό πίεση, 
στεγανότητας σε θέρμανση (προκειμένου για εγκαταστάσεις νέων δικτύων θέρμανσης), 
δοκιμές καλής λειτουργίας, μετρήσεις αποδόσεως και γενικά όλες οι απαραίτητες δοκιμές 
και ρυθμίσεις προς παράδοση τόσο των εγκατασταθέντων δικτύων, όσο και συσκευών, 
οργάνων, εξαρτημάτων, δοχείων, δομικών κατασκευών, κατασκευών οδοποιϊας κ.λ.π. σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. Ειδικότερα κατά την εγκατάσταση λεβήτων και 
καυστήρων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει με δικό του αδειούχο συντηρητή 
καυστήρων Yπ. Βιομηχανίας (Ν. 511/77) (ιδίαις δαπάναις) τη δοκιμή και ρύθμιση αυτών 
κατά τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ.  
Οι δοκιμές που θα εκτελούνται  (ιδίοις δαπάναις του αναδόχου) παρουσία της επίβλεψης 
(σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα) θα γίνουν υπό συνθήκες που περιγράφονται 
στην συμβατική Τεχνική Προδιαγραφή της μελέτης του έργου και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς, οι οποίες θα προσδιορίζονται στην εκάστοτε περίπτωση από την 
επίβλεψη. Οι συνθήκες και τα αποτελέσματα των τελικών δοκιμών μπορούν να 
αναγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών το οποίο θα συνυπογράφεται από τον 
ανάδοχο και τον επιβλέποντα και το οποίο θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής.  
Ο ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την παραλαβή τους 
και κατά την κρίση της Επίβλεψης να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλλει 
στην επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, 
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ’αυτόν. Μια σειρά 
από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται 
στο αρχείο του κύριου του έργου.  
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στο 
προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται 
ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου 
έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου.  
 
 
Για την συναρμολόγηση των μηχανημάτων και λοιπές εργασίες ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να περιοριστεί στον εντός του κτιρίου χώρο, που θα υποδειχθεί από την 
επίβλεψη και σε συνεργασία με αυτήν να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλισθεί 
η ασφάλεια κυκλοφορίας τρίτων.  

  
            

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΜΕΡΣΥΝΗ 

Π.Ε  Αρχιτέ κτων   Μηχ/κό ς  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

 

 

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

 

ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΜΕΡΣΥΝΗ 

Π.Ε  Αρχιτέ κτων   Μηχ/κό ς  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

 

 

 

ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

Π.Ε Πόλιτικό ς Μηχανικό ς 
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