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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Σ.Υ. – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

1. Αντικείμενο της Σ.Υ.   

Αντικείμενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση του έργου  «Άμεσα σωστικά μέτρα στο 

ανατολικό τείχος της Ακρόπολης, στην περιοχή Α1(67,000m-70,000m)/περιοχή 

αναβατορίου», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη και στις 

τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

Αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό 

του προϋπολογισμού των εργασιών (18.048,10 Ευρώ) μειωμένο κατά το ποσοστό 

της προσφερθείσας από τον μειοδότη έκπτωσης και αυξημένο κατά το ποσοστό Γ.Ε 

και Ο.Ε (18%) και κατά το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών (15%). 

 

2. Εγγυήσεις  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 72 του Ν 4412/16, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Σε 

περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε 

κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο του νόμου.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου, ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με τον 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 να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

3. Σύμβαση κατασκευής  

Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 105 και 135 του Ν.4412/16, από την Διευθύντρια της  

Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Η σύμβαση συνάπτεται με βάση την 

απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη και τα σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η 

δημοπρασία. Το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό 

χαρακτήρα.  

Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο προσωρινός ανάδοχος, με 

ειδική έγγραφη πρόσκληση, να προσέλθει στα γραφεία της Υ.Σ..Μ.Α μέσα σε 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η 

πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Μέσα 

στην ίδια προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει την σχετική 

εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

  Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν 

προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Κατά της 

απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα ημερών 

από την παραλαβή της. Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταμένη 

αρχή. 

 



ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ 

ΡΗΤΡΕΣ  

 

1. Προθεσμίες  

  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το 

έργο σε προθεσμία ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ από την υπογραφή της σύμβασης. Η 

παράδοση των εργασιών θα γίνει στο χώρο του έργου (ανατολικό τείχος της 

Ακρόπολης, περιοχή Α1(67,000m-70,000m)/περιοχή αναβατορίου). Με την 

περάτωση του συνόλου των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Υπηρεσία αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης. Η μη έκδοση της εν λόγω 

βεβαίωσης επιβάλλει αυτόματα την επιβολή αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 

 

2. Παρατάσεις  

  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς 

αδύνατη την εµπρόθεσµη περαίωση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Παράταση προθεσμιών δεν αναγνωρίζεται αν ισχυριστεί ο ανάδοχος άγνοια 

των τοπικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, αλλά μόνο για 

εξαιρετικούς λόγους, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου (που 

υποβάλλεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας), πρόταση του 

επιβλέποντα μηχανικού, και απόφαση της  Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων 

Ακρόπολης, που εκδίδεται όχι αργότερα από την πάροδο τριών ημερών από την 

υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Για την παράταση ισχύουν οι διατάξεις της 

παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/16. 

 

3. Υποκατάσταση αναδόχου  

Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου 

του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης 

Αρχής, που αποφασίζει μετά από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει 

άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο 

κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο. Κατά τα 

λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 164 του Ν.4412/16. Για την περίπτωση υπεργολαβιών ισχύουν τα 

άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/16. 

 

4. Ποινικές ρήτρες  

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, 

της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν. 4412/16.  

Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) σε περίπτωση 

ταχύτερης περαίωσης του έργου. Ο φορέας κατασκευής, για την κάλυψη ή 

περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, αν ευθύνεται για αυτές ο ανάδοχος, 

μπορεί να δώσει εντολή στο ανάδοχο να επιταχύνει  

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 3ο : ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

1. Χρονικός προγραμματισμός  

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης με βάση την ολική προθεσμία 

συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, το χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου τις 

εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Η διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να 

τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με την σειρά και την διάρκεια 

κατασκευής των, μέσα στα όρια της συμβατικής προθεσμίας.  

Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος γίνεται εντός 3 ημερών από την 

υποβολή του, αλλιώς με την πάροδο της προθεσμίας αυτής θεωρείται εγκεκριμένο. 

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής 

του έργου. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν 

μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, να συντάξει και να υποβάλλει 

οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη 

στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η 

εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την 

εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος. 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 Υπηρεσίας.  

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 τη μη συμμόρφωσή του, σύμφωνα με τη 

σύμβαση, προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ  

 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των 

εργασιών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβασή του, από άλλους 

εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου ή άλλος φορέας, να 

διευκολύνει την εκτέλεσή τους και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων 

από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών 

από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.  

 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που 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 πρότερα τους κατάσταση. 

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών 

διατάξεων και οφείλει να ανακοινώσει, χωρίς καθυστέρηση, στην Διευθύνουσα 

Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που απευθύνονται ή 

του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας 

κ.λ.π. 

 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περίπτωση καθολικής διακοπής 

της κυκλοφορίας στο χώρο που κατασκευάζει το έργο, πρέπει απαραίτητα να 



συνεννοείται με την υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να 

περιφράξει κάθε θέση που είναι επικίνδυνη για την κυκλοφορία πεζών και να 

την επισημάνει με τοποθέτηση πινακίδων και νυχτερινών σημάτων.  

  

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

 

Το τίµηµα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον 

Ανάδοχο για την εκτέλεση της εργασίας (Οικονοµικό Αντάλλαγµα) προσδιορίζεται 

από την οικονοµική προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα 

της παρούσας σύµβασης. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή 

του οικονομικού ανταλλάγματος. 

 Το Οικονοµικό Αντάλλαγµα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων 

του Αναδόχου, όπως αυτές απορρέουν από την προκήρυξη, την προσφορά του 

και τις συνθήκες του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες 

γενικές και ειδικές δαπάνες για την πραγματοποίηση του έργου (π.χ. δαπάνες για 

την προμήθεια και την μεταφορά των υλικών και του απαραίτητου εξοπλισμού για 

την εκτέλεση των εργασιών στερέωσης, καθώς και δαπάνες προμήθειας 

εξοπλισμού για την εγκατάσταση της πλατφόρμας ανάρτησης στην περιοχή 

επέμβασης). 

Επί της αξίας του έργου της παρούσας εργολαβίας που αποτιμάται με τιμές 

μονάδος προστίθεται εργολαβικό ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). Επί της 

αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν 

καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βαρύνει την  

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. 

 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των 

συμφωνηθεισών εργασιών και ύστερα από την προσωρινή ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο 

της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 

1.Κανονικό τιμολόγιο σε (1) αντίτυπο επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη 

παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ 24%. 

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής  

3. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας 

Αρχής 

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο 

όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά 

τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 

ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών 

ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των 

παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του 

Ν.4172/2013. Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) 

Κράτηση  0,06 % υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης β) Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  



 

1. Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής, 

της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών όρων 

δημοπράτησης και των γραπτών συμφωνιών και οδηγιών της Υπηρεσίας, δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει κάθε μέτρο για την 

άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των ποικίλων επεμβάσεων, που αφορούν κάθε 

επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του μνημείου. Διευκρινίζεται ότι, έστω και αν 

κάτι δεν ορίζεται από τα σχέδια λεπτομερειών, από τα συμβατικά τεύχη ή από 

τις οδηγίες της Υπηρεσίας, κάθε τμήμα του μνημείου, με ευθύνη του Αναδόχου, 

πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή όσο και ως προς την άριστη 

εμφάνισή του.  

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν 

ορίζεται κάτι από τις ΕΤΕΠ, τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της 

εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της υπηρεσίας, κάθε απλή 

κατασκευή ή σύνθετο τμήμα του έργου, πρέπει να είναι άρτια, 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.  

3. Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί 

σε συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε 

περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη την 

σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, 

χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση 

αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα 

καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. 

2. Όλα τα υλικά και είδη που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, 

ενσωματωμένα ή όχι στο Μνημείο, δεν θα έχουν ελαττώματα και θα 

εναρμονίζονται προς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εργασιών στερέωσης και 

αποκατάστασης σε μνημεία και, οπωσδήποτε, θα εγκρίνονται πρώτα από την 

Επίβλεψη. Γι’ αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα ζητούμενα στοιχεία 

για την προέλευση των υλικών και τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και της 

ποιότητάς τους. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που 

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή ενσωματώνονται σε αυτό γίνεται από 2 

τουλάχιστον τεχνικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρο 159 του 

Ν.4412/16. Αποδεικτικά στοιχεία, εκτός από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα 

αποτελούν οι σχετικές εγκρίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλων Κρατικών 

Φορέων ή αντίστοιχων εργαστηρίων των ΑΕΙ της χώρας. Αν η επίβλεψη θεωρεί 

ότι τα προσκομιζόμενα υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή 

γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την υπηρεσία η μη χρησιμοποίησή 

τους. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται 

μέχρι να κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν.4412/16. 

3.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, 

συσκευών κ.λ.π., που προορίζονται να ενσωματωθούν στο έργο, να υποβάλει 

στην Δ/νουσα Υπηρεσία  πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για 

έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των 

παραπάνω υλικών. Αν πρόκειται για υλικά κ.λ.π. βιομηχανικής παραγωγής, μαζί 

με τον κατάλογο θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία ενημερωτικά φυλλάδια και 

προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματά τους, εάν δεν 



είναι ογκώδη. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί χρήση σκυροδέματος, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να λαμβάνει, πριν την προμήθεια του υλικού, βεβαίωση του 

προμηθευτή για την σύνθεση του σκυροδέματος, η οποία θα υποβάλλεται στην 

Υπηρεσία προς έγκριση. Αν πρόκειται για υλικά, μηχανήματα ή συσκευές 

αυτοσχέδιες, που πρόκειται να παραχθούν ειδικά για το εν λόγω έργο, θα 

προσκομίζονται στην Υπηρεσία σχέδια, δείγματα ή μοντέλα τους. Τα δείγματα 

των υλικών που θα εγκριθούν τελικώς από την Υπηρεσία, θα φυλαχτούν από 

αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του 

Αναδόχου. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε 

υλικό, μηχάνημα ή συσκευή, που δεν θα είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις 

προδιαγραφές, που έχουν κατατεθεί. Όλα τα μηχανήματα και οι συσκευές που 

θα χρησιμοποιηθούν στο μνημείο πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

ελέγχου του κατασκευαστή. Η Επίβλεψη μπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να 

παραπέμπει τα υλικά για εργαστηριακό έλεγχο, με μέριμνα και δαπάνες του 

Αναδόχου. 

4. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα για 

την εκτέλεση του έργου, ο τελευταίος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 

έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες 

αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμιά 

ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται 

σ' αυτόν από τον Εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

5.  Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο με 

πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από το Ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια 

την ευθύνη για κάθε βλάβη ή ζημιά ή απώλεια που μπορεί να συμβεί στα υλικά 

αυτά. 

6.  Η εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή, θα 

γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής που 

διέπουν τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους για το σύνολο της εν λόγω 

κατασκευής και με τη δέουσα προσοχή, ώστε να μην αλλοιωθεί η δομή και η 

αρχιτεκτονική μορφή του Μνημείου και των επιμέρους στοιχείων του. 

7. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή 

οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον 

ανάδοχο, η υπηρεσία του κοινοποιεί ειδική διαταγή όπου προσδιορίζονται του 

ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή επικίνδυνα και τάσσεται 

εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 3 

έως και 8 του άρθρου 159 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

ανταποκριθεί, 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο έργου, τόσο για την πρόοδο 

των εργασιών που εκτελούνται, όσο για την αναγραφή κάθε σχετικής με τις 

εκτελούμενες εργασίες πληροφορίες (καιρικές συνθήκες, κατασκευαστικές 

δυσκολίες κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/16. Οι γενικές 

υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται ρητά στο άρθρο 138 του ίδιου νόμου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να καταθέσει στην Υπηρεσία, σε 

ηλεκτρονική μορφή, πριν από την προσωρινή παραλαβή του έργου, το «Μητρώο 

έργου» που συνίσταται σε ανασύνταξη όλων των σχεδίων της μελέτης για την 



απεικόνιση του έργου, όπως ακριβώς κατασκευάστηκε (σειρά σχεδίων «ως 

κατεσκευάσθη»). Ο Ανάδοχος υποχρεούται, επίσης, στη λήψη φωτογραφιών προ 

της ενάρξεως των εργασιών, κατά το χρόνο κατασκευής του έργου και μετά την 

ολοκλήρωσή του, που  θα απεικονίζουν το έργο στα τρία αυτά στάδια, που θα 

χρησιμοποιηθούν ως τεκμηρίωση κατά τον έλεγχο και την παραλαβή των 

εργασιών.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟ – ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το 

παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96). 

 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 

επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (ΠΔ 305/96, 

αρ. 7-9, Ν.4412/16, Ν. 3850/10**, αρ. 42).  

 

2. Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 

σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/16. 

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.4412/16).  

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).  

 

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

τα ακόλουθα:  

 Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν 

τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με 

το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης 

(τυχόν παραλείψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή προσθήκες που θα του 

ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει 

στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, 



κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 

ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).  

 Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ, ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που 

θα προκύψουν λόγω ενδεχόμενης 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.  

 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.  

 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας:  

 Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων 

θέσεων: Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 305//96 (αρ.12 παράρτημα IV μέρος Α, παρ. 18.1).  

 Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

στους εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, 

φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κ.λπ., 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 (βλ. Π.Δ. 1073/81, άρθρα 102-108, Ν.1430/84, άρθρα 16-18, ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και τροποποιήσεις αυτής, ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 

οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96, αρ.9, παρ.γ).  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Με τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης του συνόλου του έργου εκδίδεται 

βεβαίωση περάτωσης εργασιών από την διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 168 του Ν.4412/16.  

Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται εντός μηνός από τη βεβαιωμένη 

περάτωση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/16. Η προσωρινή 

παραλαβή διενεργείται από επιτροπή που ορίζει η προϊσταμένη αρχή, αφού 

προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει ότι περατώθηκαν οι 

εργασίες. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή είναι ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας που συντάσσεται από τον ανάδοχο και κατατίθεται μαζί με τη 

βεβαίωση περάτωσης εργασιών. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο 

προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας με βάση το 

μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης που αφορούν σε 

φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί δωρεάν το έργο για έξι (6) 

μήνες από τη σύνταξη και υποβολή του πρωτοκόλλου περαίωσης, οφείλει στο 

διάστημα αυτό να επανορθώνει κάθε βλάβη ή ζημιά που θα γίνει στο έργο που 

εκτελέστηκε από αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/16. Κατά το χρόνο 

εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

αποκαθιστά κάθε βλάβη. Σε περίπτωση που παραλείπει ο ανάδοχος της 

υποχρεώσεις του αυτές, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την 



υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου 

αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος, 

με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράλειψης των υποχρεώσεων του 

αναδόχου κατά το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης, ισχύουν και οι διατάξεις των 

παρ. 3 έως 8 του άρθρου 159 του ίδιου νόμου.  

Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του 

Ν.4412/16. Στην οριστική παραλαβή του έργου, η επιτροπή παραλαβής 

παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των εκτελεσθεισών 

εργασιών και την ορθή αποκατάσταση ενδεχομένων βλαβών και ελαττωμάτων. 

Οποτεδήποτε μετά από την προσωρινή παραλαβή και πριν από την οριστική 

παραλαβή, το έργο μπορεί να δοθεί σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής 

διοικητικής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 

4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η υποβολή προσφοράς στη Δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 

διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει τη φύση και τον τόπο του έργου, και 

έχουν πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών τοπικών συνθηκών κατασκευής του 

έργου, κυρίως σε ότι αφορά τις θέσεις απόθεσης υλικών, τις μεταφορές, τη 

διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης νερού, 

ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθεις επικρατούσες καιρικές 

συνθήκες στον τόπο του έργου, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και 

υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη, αλλά και κατά την κατασκευή 

του έργου, καθώς και όλα τα άλλα θέματα που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος του έργου, σε συνδυασμό με 

τους όρους της Σύμβασης. 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενημερωθεί σε θέματα των όρων της Σύμβασης, 

δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α. 

 

 

 

 

                                          Βασιλική Ελευθερίου 

                                       Αρχιτέκτων Μηχανικός 


