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Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 

6. ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο σύμβασης 

Το αντικείμενο της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων αφορά στους ειδικούς 

συμβατικούς όρους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών 

τευχών για την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μικροεπεμβάσεων, επισκευών, 

επεκτάσεων και αποκαταστάσεων βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση της παρούσας μελέτης. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α. διέπεται από τις διατάξεις, όπως 

ισχύουν:  

• του Ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  

• του 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»  

• των άρθρων 118 – 119 του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α')  

• του άρθρου 87 του Ν. 4478/17 (ΦΕΚ 91/23.06.2017 τεύχος Α')  

• των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, και των άρθρων 80-110 του Ν. 3669/2008 

«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)  

• του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ - 191 Α'): Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 

Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως  

• του Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας  

• της ΚΥΑ 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»  
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• της Υπ. Αποφ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 

τεύχος Β') «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης.»  

• της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

• της Υπ. Αποφ. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04.05.2017 

(ΦΕΚ 1746/19.05.2017 τεύχος Β') «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών 

για δημόσιες συμβάσεις έργων» όπως τροποποιήθηκε με την Υπ. Αποφ. Υπ. Υποδομών 

& Μεταφορών Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466/31.05.2017 (ΦΕΚ 1994/09.06.2017 

τεύχος Β')  

• του Ν.3463/2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

• του Ν 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

• του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει  

• του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού  

• του Ν. 4278/2014: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».  

• του Ν. 4129/2013: «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

• του άρθρου 26 του Ν.4024/2011: «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

• του Ν. 4013/2011: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .  

• του Ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».  

• του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  
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• του Ν. 3310/2005: “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 

αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.  

• της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ 1590/Β/2005) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 

λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

• του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

• των Αποφάσεων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΔΕΕΠΠ οικ.502/13-10-2000 (ΦΕΚ 

1265Β’/18-10-2000) «Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) στα 

Δημόσια Έργα και Μελέτες», ΔΙΔΑΠ/οικ/611(ΦΕΚ 1013/2-08-2001) «Οδηγίες 

υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση 

Προγράμματος Ποιότητας Έργου», Δ.Ε.Ε.Π.Π. οικ 110/12-5-03 «Τήρηση βάσης 

δεδομένων με τις αστοχίες μελετών, κατασκευών και συντηρήσεων Δημοσίων 

Έργων».  

• του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν.Ο.Κ., του Κτιριοδομικού Κανονισμού και του 

διατάγματος ρυμοτομίας της περιοχής.  

• του κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (Κ.Τ.Σ- 2016) του που εγκρίθηκε 

με την απόφαση με αριθμό. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/2016 (ΦΕΚ 1561/Β/2.6.2016) του 

Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ.  

• του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.) 2008 που 

εγκρίθηκε με την Απόφαση Δ14/92330/2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και ΦΕΚ 

2113/Β/13-10-2008) του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  

• του νέου κανονισμού για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που 

εγκρίθηκε με τις Δ11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068Β΄/91) και Δ11β/13/3-3-95 (ΦΕΚ 

227Β΄/28-3-95) αποφάσεις του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Ελληνικού κανονισμού 

(Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που εγκρίθηκε με 

την Δ17α/116/4/ΦΝ429/6-11-2000 (ΦΕΚ 1329/2000) απόφαση του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

• του νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΦΕΚ 613Β΄/12-10-1992), όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη Δ17α/04/46/ΦΝ275/20-6-1995 Υπουργική 

Απόφαση ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 534Β΄/20-6-1995) και του Ελληνικού Αντισεισμικού 
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Κανονισμού (Ε.Α.Κ. 2000) που εγκρίθηκε με την Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15-12-1999 

Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 2184 Β΄/20-12-1999).  

• Της Εγκυκλίου 17/2016 (αρ.πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής 

εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)"  

• της Απόφασης (ΦΕΚ 1914Β΄/15-7-12) με αριθ. 6690 «Προϊόντα Δομικών 

Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης 

συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE» του Υπ. Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  

Επιπλέον, για τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχύει η Αποφ. 

Ε10716/420/59 Υπ. Δ.Ε. «Περί εγκρίσεως τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων 

Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων».  

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διέπονται από τις διατάξεις: 

• Της Υ.Α. Φ Α’50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β’/5.9.2006) Θέματα Ασφάλειας των 

Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε). Καθιέρωση υποχρέωσης 

εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης  

• Της Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470/Β’/5.3.2004) Αντικατάσταση του ισχύοντος 

Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις  

• Τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ και ειδικότερα το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις 

για ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»  

• Την υπ. Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ. 628 απόφαση (ΦΕΚ 2828/21.10-2014) περί αναστολής 

της υποχρεωτικής εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-

02-02-00:2009( Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα) και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-

07-01-00:2009( Υποδομή οδοφωτισμού)  

• Την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ. 658/24-10-2014 παράρτημα 1(Προσωρινή Τεχνική 

Προδιαγραφή, Υποδομή οδοφωτισμού) και παράρτημα 2 (Προσωρινή Τεχνική 

Προδιαγραφή, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα)  

• Το Ν.158/1975 (ΦΕΚ 189/Α’/8.9.1975) Περί εργασίας επί ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων ευρισκόμενων υπό τάση  

• των Γερμανικών Κανονισμών VDE συμπληρωματικών προς τους Ελληνικούς.  

• των Οδηγιών της Διεύθυνσης εκμετάλλευσης και διανομής της ΔΕΗ.  
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• του Κανονισμού Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων οικοδομών του ΟΤΕ.  

Καθώς και:  

των συμβατικών στοιχείων (τευχών κ.λπ.) που αναφέρονται 4 της παρούσης.  

Αλλά και τις διατάξεις:  

• του Ν.1430/1984 (ΦΕΚ 49Α’) «Κύρωση της 62ης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που 

αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων που 

έχουν άμεση σχέση με αυτή».  

• του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ-84 Α)» Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων»  

• του Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 117Α’) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και 

του Ν1767/88 Συμπλήρωση διατάξεων του Ν1568/85.  

• του Π.Δ. 778/1980 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών».  

• του Π.Δ.1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού».  

• του Π.Δ.395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από 

τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με το ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999) και το Π.Δ. 304/00(ΦΕΚ 241/3-11-2000)  

• του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212Α’) «Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

που πρέπει να εφαρμόζονται τα προσωρινά και κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» καθώς και των αποφάσεων και εγκυκλίων που έχουν 

εκδοθεί για την εφαρμογή αυτού.  

• την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β΄/2010) ‘’Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».  

Και τις:  

• τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική Υπηρεσία, Δασαρχείο, γειτνίαση με αγωγούς και 

κολώνες ΔΕΗ κ.λπ.).  

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
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εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 

(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της υπηρεσίας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 

Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών 

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής. 

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 

α. Το συμφωνητικό 

β. Η παρούσα Διακήρυξη 

γ. Η Οικονομική Προσφορά.  

δ. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

ε. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

στ. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

ζ. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.  

 

Άρθρο 5ο: Μελέτη συνθηκών και όρων παροχής υπηρεσιών  

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

Έχει επισκεφθεί και ελέγξει τις τοποθεσίες των εργασιών, τη διαμόρφωση και τη φύση 

του εδάφους και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών τοπικών συνθηκών, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πηγές προμήθειας των υλικών, τη μεταφορά τους στο χώρο 

της εργασίας, την αποθήκευση των υλικών, τη συγκέντρωση, απόθεση και 

απομάκρυνση των άχρηστων υλικών, τις διάφορες ανυψώσεις ύδατος, το είδος, την 

ποσότητα και την ποιότητα των υλικών που θα συναντήσει πάνω και κάτω από το 

έδαφος, την εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

απαραίτητων μηχανημάτων και τις μεταφορικές δυνατότητες. 

Έχουν μελετηθεί με κάθε προσοχή τα τεύχη της μελέτης και δημοπράτησης της 

παροχής υπηρεσιών και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των 

εργασιών.  

Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις 

παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους παροχής υπηρεσιών και ότι δεν απαλλάσσεται 
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από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωση 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 παροχής υπηρεσιών 

γενικά. 

 

Άρθρο 6ο:  Προθεσμίες  

Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης μέχρι δεκατέσσερις (14) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της 

σύμβασης, με δυνατότητα προαίρεσης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Ο ανάδοχος δεν 

έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης, επικαλούμενος τυχόν 

δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του 

υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την υπηρεσία μέσα στα χρονικά όρια της 

σύμβασης. 

Άμεσα ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην έναρξη της εκτέλεσης της 

υποδεικνυόμενης εργασίας διαθέτοντας πάντοτε τον απαιτούμενο αριθμό μέσων και 

συνεργείων, ώστε η εργασία να τελειώνει γρήγορα και μέσα στην τακτή προθεσμία που 

καθορίζεται από την Επιχείρηση. Ειδικότερα, εάν πρόκειται α) για διαρροές, ο 

ανάδοχος οφείλει, εφόσον του επισημανθεί κάτι τέτοιο, να προβεί στην άμεση και 

αυθημερόν εκτέλεση των εντολών της Δ.Ε.Υ.Α., ανεξάρτητα από την ώρα (πρωί ή 

βράδυ) ή την ημέρα (καθημερινή ή αργία) που θα δοθεί αυτή και εντός εύλογου χρόνου 

επέμβασης και β) για αποκαταστάσεις οδών και πεζοδρομίων ο ανάδοχος οφείλει να 

ολοκληρώσει τις εργασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις άδειες εκσκαφής και πάντως 

σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, όπως αναφέρεται και στο 

ν.3481/2006 ( ΦΕΚ 162Α/2-8–2006). 

 

Άρθρο 7ο: Εγγυήσεις  

Εγγύηση συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύηση συμμετοχής   

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 2% επί της προ-εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης, χωρίς ΦΠΑ.  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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

σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 21 του Ν. 4782/2021, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.  
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Εγγύηση προκαταβολής: δεν προβλέπεται προκαταβολή, επομένως δεν απαιτείται 

εγγυητική προκαταβολής.  

Οι εγγυήσεις θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στην παρ.11 του 

άρθρου 21 του Ν. 4782/2021, και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα 

στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 12 του Ν. 4782/2021 και θα είναι γραμμένες στα 

Ελληνικά ή τουλάχιστον θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση (δηλαδή του 

Υπουργείου Εξωτερικών, ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου).  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση 

αμφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την εγγυητική 

επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα Ελλάδος.  

 

Άρθρο 8ο: Ετοιμότητα του αναδόχου  

Επισημαίνεται ότι η εργολαβία περιλαμβάνει κάθε φύσεως σποραδικές επεμβάσεις 

μικρής εκτάσεως, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου, οι οποίες είναι 

επειγούσης φύσεως και απαιτείται άμεση, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, 

ετοιμότητα του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών.  

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία συμπληρωματική αποζημίωση, πέραν των τιμών του 

τιμολογίου, για την άμεση ετοιμότητα που οφείλει να έχει. Ομοίως δεν δικαιούται 

καμία αποζημίωση σε περίπτωση που δεν λαμβάνει εντολές εκτελέσεως εργασιών.  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό συνεργείων από 

εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα μηχανήματα και εργαλεία για να μπορεί να 

εκτελεί παράλληλα δύο ή περισσότερες βλάβες. Επίσης στο ίδιο συνεργείο είναι 

υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί περισσότερες από μία βάρδιες, εφόσον αυτό κριθεί 

απαραίτητο. Τούτο σε συνδυασμό βέβαια με τις εντολές εργασιών που θα λαμβάνει και 

χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελεί ή να διαθέτει προσωπικό για εργασίες τόσο 

κατά τις νυκτερινές ώρες όσο και κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες εφόσον 

τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. ή για κυκλοφοριακούς ή άλλους 

λόγους που θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τον οικείο φορέα (Υποδ/νση 

Τροχαίας Ελασσόνας, οικείο Δήμο ή Δημοτική Ενότητα κλπ. ή την επίβλεψη). Οι 

σχετικές εγκρίσεις που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις (από Επιθεώρηση 

Εργασίας, Αστυνομικό Τμήμα κλπ.) εκδίδονται με μέριμνα του Αναδόχου.  
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Άρθρο 9ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή όλου του συμβατικού 

αντικειμένου χωρίς έγκριση, η οποία είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις 

της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.  

Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το 

προσωπικό Επίβλεψης της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την 

είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία 

θα δώσει σχετική έγκριση. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς 

τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της 

Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ.  

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει την εκτέλεση εργασιών δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους 

ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές 

ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης 

Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης.  

Ο Ανάδοχος, υποχρεώνεται να υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για ενημέρωση 

σχετικά με τα υπάρχοντα δίκτυα κοινής ωφέλεια στην περιοχή των εργασιών καθώς 

και να έχει παραλάβει πριν από την έναρξη των εργασιών από τους ΟΚΩ τις 

αντίστοιχες ενημερότητες σχετικά με τα υπάρχοντα δίκτυα κοινής ωφέλειας στην 

περιοχή των εργασιών καθώς και για τις παροχές και συνδέσεις με αυτά (ΔΕΔΔΗΕ, 

ΟΤΕ, ΔΕΥΑ (ύδρευση, αποχέτευση), ΕΠΑ κ.λπ.). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

προμηθεύει και να συντηρεί με δικές του δαπάνες κατάλληλες εγκαταστάσεις ύδρευσης 

που θα εξασφαλίζουν επαρκή ποσότητα νερού για τις εργασίες και τις ανάγκες του 

προσωπικού.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και 

πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη 

συντήρησή τους.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχημάτων 

αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή 

βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν 

άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση των εργασιών.  
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Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε 

ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας.  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημιά που θα προξενηθεί από κακό 

χειρισμό των μηχανημάτων. Οι ζημίες που προκαλούνται από αμέλεια ή παράλειψη 

του Αναδόχου, όπως και κάθε φθορά του οδικού δικτύου λόγω κυκλοφορίας των 

οχημάτων του, πρέπει άμεσα να επανορθώνονται ή να αποζημιώνονται από τον ίδιο με 

δαπάνες του, ειδάλλως οι απαραίτητες επανορθώσεις ή αποζημιώσεις γίνονται από 

αρμόδια υπηρεσία ή από τον εργοδότη με οιονδήποτε τρόπο σε βάρος και λογαριασμό 

του αναδόχου.  

Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και μέσα 

οποιασδήποτε φύσεως, των Ο.Τ.Α. ή του Δημοσίου, καθώς επίσης και τις εκτελούμενες 

απ' αυτόν εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την 

απαιτουμένη ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτής, θα εκτελείται από τον εργολάβο 

χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση.  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα που ενδείκνυνται για την 

προστασία και την διαφύλαξη των κάθε φύσεως κατασκευών, εγκαταστάσεων, 

τηλεπικοινωνιακών εκμεταλλεύσεων, κοινωφελών έργων ή γειτονικών οικοδομών, 

που υπάρχουν στην περιοχή των εργασιών, από βλάβες και ζημιές, που προκαλούν είτε 

ολοσχερή καταστροφή, είτε διακοπή της οργανικής λειτουργίας τους.  

Επίσης οφείλει να ενημερωθεί για τα δίκτυα κοινής ωφελείας με επικαιροποιημένα, 

από τους αντίστοιχους οργανισμούς, σχέδια.  

Ειδικότερα πρέπει να δοθεί προσοχή στο δίκτυο φυσικού αερίου από εργασίες που 

εκτελούνται πλησίον αυτού, διότι είναι θέμα μεγίστης σημασίας για την ασφαλή 

λειτουργία του. Πριν την εκτέλεση των εργασιών στους δρόμους διέλευσης του 

δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου, ο ανάδοχος υποχρεούται μεταξύ 

των άλλων υποχρεώσεων να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία Παροχής Αερίου 

(ΕΠΑ) και να προσκομίσει στην Δ/νουσα Υπηρεσία, σχετικό έγγραφο, από το οποίο 

να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η ΕΠΑ, προκειμένου να προβλέψει και από μέρους 

της τις σχετικές εργασίες και να δώσει λεπτομερείς οδηγίες. Το ίδιο ισχύει και για το 

δίκτυο της Δ.Ε.Η.  

Ο εργολάβος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, 

όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή των 

εργασιών, εκτός αν παρεμποδίζεται απ’ αυτά δικαιολογημένα η πρόοδος και η 

εκτέλεση των εργασιών ή προβλέπεται η αποξήλωση τους από την σύμβαση, πάντοτε 
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όμως μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και τη λήψη κάθε άλλης απαιτούμενης άδειας. 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων 

και καταστροφή φυτείας που θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, την 

εναπόθεση υλικών κ.λπ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και 

ελέγχου της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή εργοτάξια παραγωγής υλικών.  

Οι δραστηριότητες του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών υπόκεινται στον 

έλεγχο της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η οποία αν κρίνει ότι ο ρυθμός εκτελέσεως τους 

δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συμβάσεως για τη διασφάλιση της 

εμπρόθεσμου αποπερατώσεως των εργασιών ή των τμημάτων αυτού μπορεί να 

διατάξει την λήψη μέτρων για την επίσπευση της εκτελέσεως των εργασιών.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις 

απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτή διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, 

σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε όλη τη διαδικασία των εργασιών.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες και με επίσπευση του να εκτελέσει 

όλους τους ελέγχους, μόνος του και χωρίς καμία ενόχληση από τον επιβλέποντα, 

υποχρεούται δε να ειδοποιεί εγκαίρως τον επιβλέποντα ώστε να είναι παρών κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου.  

Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες 

ή εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως 

την Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις εντολές της Υπηρεσίας, 

εφαρμοζομένων σε περίπτωση διαφωνίας των διατάξεων των άρθρων 174, 175 και 176 

του Ν.4412/16.  

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέτει επάρκεια σε εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα 

και εν ανάγκη να εφαρμόζει και νυχτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 

μέρες για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών, χωρίς για το λόγο αυτό 

να δικαιούται καμιάς προσθέτου αποζημίωσης. Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να 

ζητήσει από τον ανάδοχο την αύξηση των συνεργείων του και τον αριθμό των 

απασχολουμένων μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου των εργασιών δεν 

είναι ικανοποιητικός.  

Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά και στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν 

υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, στο χώρο του εργοταξίου, που θα 

οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση 
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των εργασιών και θα πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά 

τέτοιο τρόπο τις εργασίες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς.  

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά 

την εκτέλεση της εργασίας απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό στην 

περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σε αυτό.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία 

Επικουρικής Ασφάλισης.  

Οι εξοπλισμοί εργασίας που χαρακτηρίζονται ως μηχανήματα έργων σύμφωνα με τα 

άρθρα 2 (παρ.1) και 87 του Ν.2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» 

πρέπει να φέρουν πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, που προβλέπονται στο άρθρο 90 

του Ν.2696/99, να συνοδεύονται με την άδεια κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 88 του Ν.2696/99, με τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης (άρθρο 5 του 

Κ.Ν.486/76 όπως αυτό ισχύει), και με τα αποδεικτικά πληρωμής των ετησίων τελών 

κυκλοφορίας (χρήσης) όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν 2052/92 όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν 2682/99.  

 

Άρθρο 10ο: Μηχανήματα  

Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός για την εκτέλεση των εργασιών, τόσο αυτών 

που εκτελούνται με τις τιμές μονάδος της συμβάσεως, όσο και αυτών που γίνονται 

απολογιστικά, θα διατίθενται εξ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο, ο οποίος έχει την 

υποχρέωση να τον διατηρεί συνεχώς σε αρίστη κατάσταση λειτουργίας.  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει αξιώσεις, εάν οι εργασίες που του ανατίθενται 

στο πλαίσιο της εκτέλεσης τους  δεν κατανέμονται κανονικά ως προς το χρόνο, τον 

τόπο ή την έκτασή τους, καθόσον αυτές θα ρυθμίζονται από τις ανάγκες της 

Επιχείρησης, ούτε να δυστροπεί για το είδος των εργασιών, οσοδήποτε μικρής έκτασης 

κι αν είναι αυτές.  

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατόπιν εντολής της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., χωρίς αποζημίωση 

να εκτελέσει εργασίες σε οποιαδήποτε θέση της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. 

Για τη γρήγορη εκτέλεση των εργασιών πρέπει να οργανώσει κατάλληλα συνεργεία, 

επαρκή σε αριθμό, μέσα και προσωπικό.  

Ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών υποχρεούται να διαθέτει μηχανικό 

εξοπλισμό που θα αποτελείται κατ’ ελάχιστο από:  

α) Ένα (1) μηχανικό εκσκαφέα τύπου JCB  
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β)Ένα (1) αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο αεροσυμπιεστή  

γ)Ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου 6t  

δ)Ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου 17t  

ε) Ένα (1) ασφαλτοκόπτη 

στ) Ένα (1) μηχάνημα  Bobcat 

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τις άδειες 

κυκλοφορίας των μηχανημάτων που αναφέρονται παραπάνω και τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαιά τους, καθώς και τις αντίστοιχες άδειες χειριστή των παραπάνω 

μηχανημάτων.  

Ο Εργοδότης πάντως διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την 

καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών, 

όταν και εφ’ όσον στη σύμβαση αναφέρεται σε κάποιο σημείο, ότι αυτά πρέπει να είναι 

όμοια ή ισοδύναμα με κάποιο τύπο.  

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει στην Επιχείρηση το απαιτούμενο προσωπικό 

και μηχανήματα για την εκτέλεση εργασιών που κρίνονται απαραίτητες στη 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. πλην των απαραιτήτων για την υποβοήθηση ή εξυπηρέτηση της έγκαιρης 

αποπεράτωσης των εργασιών, επίσης και για την εξάλειψη μέρους των ενοχλήσεων 

που προκαλεί η εκτέλεση εργασιών στους κατοίκους της περιοχής όπως: Κατασκευές 

προχείρων διαβάσεων πεζών ή αυτοκινήτων, διάνοιξη οδών προσπελάσεως, 

προσωρινές εμφράξεις αγωγών, ανέγερση ικριωμάτων κλπ..  

 

Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών  

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης μέχρι και δεκατέσσερις μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της 

σύμβασης, με δυνατότητα προαίρεσης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Ο ανάδοχος δεν 

έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης, επικαλούμενος τυχόν 

δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του 

υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την υπηρεσία μέσα στα χρονικά όρια της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 12ο: Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες  

Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις παραπάνω προθεσμίες για την αποπεράτωση των 
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παραπάνω εργασιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην 

εκτέλεση αυτών, απολογιστικά σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης μετάβασης στο σημείο βλάβης με τον απαιτούμενο κατά 

περίπτωση εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό πέραν των (3) ωρών από την ώρα 

ειδοποίησής του, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα επιβολής προστίμου ύψους 

100,00€ για κάθε ώρα καθυστέρησης καθώς επίσης και προστίμου ύψους 500,00€ για 

κάθε ημέρα καθυστέρησης από την ως άνω οριζόμενη προθεσμία των 10 ημερών για 

την αποκατάσταση των οδών και πεζοδρομίων.  

Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 

Ν.4412/2016, αλλά και αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν άρθρο, αν ο 

ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητα του, τη συνολική και τις τεθείσες τμηματικές 

προθεσμίες εκτέλεσης εργασιών. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη 

απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως 

επόμενο λογαριασμό. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της 

εγκεκριμένης συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν 

ανακαλείται.  

 

Άρθρο 13ο: Ευθύνη αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα 

των εργασιών  

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 (όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021) όπως ισχύει τόσο για την εφαρμογή της μελέτης 

όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των χρησιμοποιούμενων υλικών, 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.  

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών 

που θα χρησιμοποιήσει, τη χρησιμοποίησή τους και για την εκτέλεση γενικά της 

εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών 

προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην υπηρεσία ικανό αριθμό 

φωτογραφιών για το μητρώο.  

Το μητρώο των επιμέρους εργασιών θα παραδίδεται συνημμένο με τις επιμετρήσεις 

προκειμένου να πληρωθεί η πιστοποίηση που τα αφορά.  

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που 

θα οφείλεται στη μη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και πλημμελή σήμανση 
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των εκτελουμένων εργασιών, από τον ίδιο, τους υπεργολάβους του ή και του 

προσωπικού του.  

 

Άρθρο 14ο: Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές στο έδαφος  

Κάθε εργασία που κατά την κρίση της Υπηρεσίας είναι αναγκαία για την εφαρμογή 

των εγκεκριμένων χαράξεων στο έδαφος εκτελείται επιμελώς από τον εργολάβο με τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας που θα ελέγχει και την ακρίβειά της σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς και τις απαιτήσεις των εργασιών. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε 

υλικά, μέσα και προσωπικό βαρύνουν αποκλειστικά τον εργολάβο.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης, να προβεί 

τμηματικά και με δικές του δαπάνες στη χάραξη, πασσάλωση, χωροστάθμηση κ.λπ. 

των ιδιοκτησιών στο πρόσωπο των οδών, των αξόνων των οδών, και των κρασπέδων.  

Επίσης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε κάθε είδους τοπογραφική εργασία απαιτείται 

για την εφαρμογή της μελέτης και στη σύνταξη των αντίστοιχων σχεδίων 

(οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, αποτυπώσεις κλπ) τα οποία θα υποβάλει προς έγκριση 

στην Υπηρεσία. Η έναρξη των εργασιών θα γίνεται μετά την έγκριση των σχεδίων 

αυτών. Στα παραπάνω σχέδια θα αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

και επηρεάζουν την εκτέλεση των εργασιών.  

 

Άρθρο 15ο: Αρτιότητα για την εκτέλεση των εργασιών - Μελέτη - Τροποποιήσεις 

της μελέτης  

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 κλπ) δεν απαλλάσσει τον 

ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση των 

εργασιών. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν 

ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος 

από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας ( όπως αγωγοί, τοίχοι, επιχρίσματα, 

κιγκλιδώματα κλπ ) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή 

και καλή εμφάνιση του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα ( 

εσωτερικά ή γειτονικά ) τμήματα της κατασκευής.  

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

ανάδοχος υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η 
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Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να το εκτελέσει εις βάρος και για 

λογαριασμό του «άνευ ετέρου» και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.  

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

συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναφερομένων στοιχείων και σε περίπτωση 

ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως από τον εργοδότη τη σχετική 

διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την 

έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να 

εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης 

αυτής.  

 

Άρθρο 16ο: Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών  

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 (όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.4782/2021), τους όρους της σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου 

επίβλεψης της εκτέλεσης των εργασιών.  

Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι της 

οριστικής παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, (όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021). 

Για την ευθύνη του αναδόχου για ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική 

παραλαβή της κατασκευής, έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του αστικού κώδικα.  

 

Άρθρο 17ο: Περιεχόμενο των τιμών μονάδας του τιμολογίου  

Οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται στις μονάδες τελειωμένης εργασίας ή 

προμήθειας υλικών, δηλαδή οι τιμές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που 

αναφέρονται στη μελέτη, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, ανεξάρτητα των μικρών 

ή μεγάλων δυσχερειών, του αναδόχου μη δικαιωμένου καμίας άλλης πληρωμής ή 

αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Ύστερα από τα 

παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:  

Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας 

μηχανημάτων, δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, καθώς 

επίσης και η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας (παραλαβή - 

επιστροφή μηχανήματος), δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βλάβες, εορτές κλπ) ή 

επιβάρυνση λόγω επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων. Οι δαπάνες 
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μεταφοράς και επιστροφής των μηχανημάτων και οι δαπάνες εγκατάστασης και τα 

ασφάλιστρά τους.  

Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού 

από εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, μηχανοδηγούς, τεχνίτες 

ειδικευμένους και ανειδίκευτους, για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες, ασφαλίσεις, 

δώρα εορτών κ.λ.π.  

Οι δαπάνες των απαιτούμενων για κάθε είδος εργασίας υλικών μετά της 

φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς τους με κάθε πρόσφορο μέσο από τον τόπο 

προμήθειας ή παραγωγής επί τόπου της εργασίας, καθώς επίσης και κάθε υλικού μη 

ρητώς κατονομαζόμενου, αλλά ενδεχομένως απαιτούμενου για την πλήρη εκτέλεση 

κάθε εργασίας.  

Οι πιθανές δαπάνες κάθε είδους για την ασφάλιση των υλικών και αποζημίωση 

εκτάσεων για την προσωρινή μεταφορά ή αποθήκευσή τους.  

Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φύλαξης των εργασιών, υλικών και 

μηχανημάτων.  

Οι δαπάνες εκτελέσεως γενικά ορισμένων εργασιών ή μέρους αυτών με χέρια 

εργατοτεχνιτών, στις περιπτώσεις που η εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται 

να γίνει με μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εκτέλεση εργασίας.  

Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την καλή και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, όπως αναφέρεται στη σχετική τιμή του τιμολογίου 

(π.χ. σύσταση εργοταξίου, συντήρηση οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψης 

υλικών, ακώλυτη διεξαγωγή κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου, κ.λπ.). καμία 

αξίωση ή αμφισβήτηση μπορεί να θεμελιωθεί εκ των υστέρων ή στις ποσότητες των 

υλικών που εισέρχονται σε κάθε εργασία, στις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών είτε στις 

τιμές των ημερομισθίων και υλικών ύστερα από τη συμμετοχή των εργολάβων στη 

δημοπρασία.  

 

Άρθρο 18ο: Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή 

του αναδόχου 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σύμφωνα με την παροχή 

υπηρεσιών όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και την έκδοση των σχετικών 

παραστατικών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
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102 του Ν.4782/2021, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Το συνολικό ποσό δε θα υπερβαίνει το ποσό με το οποίο μειοδότησε ο ανάδοχος και 

το Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτό. 

 

Άρθρο 19ο: Κυκλοφοριακά Μέτρα. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την 

εκτέλεση εργασιών στο οδικό δίκτυο  

Όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών το οποίο βρίσκεται ή καταλαμβάνει 

μικρό ή μεγάλο μέρος επί του διαθέσιμου κυκλοφοριακού χώρου και επηρεάζεται η 

κυκλοφοριακή λειτουργία σε υφιστάμενες οδούς, τότε απαιτείται η λήψη κατάλληλων 

μέτρων που θα ελαχιστοποιούν την όχληση των χρηστών της οδού και θα εξαλείφουν 

τον κίνδυνο ατυχημάτων.  

Η μελέτη σήμανσης και ασφάλισης, σε εργοτάξια κατά μήκος οδού εν λειτουργία, 

εκπονείται από μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των 

συγκοινωνιακών έργων, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

Για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, είναι 

σκόπιμο να ζητείται και η γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Τροχαίας για τα κυκλοφοριακά 

προβλήματα στην περιοχή των εργασιών, πριν από την ολοκλήρωση της σχετικής 

μελέτης. Η συνεργασία με την Τροχαία θα γίνεται πριν από την υποβολή, για την 

αστυνομική αδειοδότηση, εφόσον το οδικό δίκτυο είναι επαρχιακό ή της λήψης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο απόφασης, εφόσον το οδικό δίκτυο είναι δημοτικό, της 

εγκεκριμένης από την Υπηρεσία μελέτης, με σκοπό να δοθεί η ευκαιρία στην αρμόδια 

Τροχαία να προσφέρει τυχόν χρήσιμες παρατηρήσεις για τις κυκλοφοριακές συνθήκες 

της περιοχής. Ο σχεδιασμός που προκύπτει από τη μελέτη πρέπει να συμμορφώνεται 

με:  

α. τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της νομοθεσίας περί εκτέλεσης 

έργων  

β. την Υ.Α. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 περί Έγκρισης: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων 

Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) και 2) Προδιαγραφών και 

Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β`/20.5.2011)  

γ. την υποχρέωση, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, να προβλέπεται ταχεία και 

ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, 

περιπολικά αστυνομίας κλπ.).  
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Επισημαίνεται ότι η δαπάνη εργοταξιακής σήμανσης είναι ανοιγμένη στις τιμές του 

τιμολογίου των άρθρων της μελέτης και δεν αμείβεται χωριστά.  

 

Άρθρο 20ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. 

Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στη 

αρχική κατάσταση τις απαιτούμενες με βάση τις μελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, 

οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισμό σωλήνων ή οποιονδήποτε 

άλλων στοιχείων, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες 

περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του.  

Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών φωλεών, και 

αυλακών σε κατασκευές από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα 

μηχανικού.  

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 τη ζημιά ή τη φθορά 

στην προτέρα τους κατάσταση.  

Ο κύριος Ανάδοχος έχει δικαίωμα να εκτελεί εργασίες, που περιέχονται στην 

εργολαβία, με άλλους αναδόχους, ή κατασκευαστές ή και αυτός ο ίδιος. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για ζημίες ή 

διαφυγόντα κέρδη. Διευκρινίζεται δε ότι σαν εργασία νοείται και μέρος εργασίας για 

το οποίο είναι υποχρεωτική η συνεργασία του Αναδόχου με τον Εργοδότη ή με τους 

άλλους Αναδόχους ή κατασκευαστές. Παραδείγματος χάριν, μπορεί η Επιχείρηση να 

προβαίνει με δικά της μέσα σε αποκατάσταση βλάβης και ο Ανάδοχος, εφόσον του 

ζητηθεί, είναι υποχρεωμένος να εκτελεί συμπληρωματικές των εργασιών της 

Επιχείρησης εργασίες αποζημιωμένος με τις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.  

 

Άρθρο 21ο: Εξυπηρέτηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 

(Ο.Κ.Ω.)  

Ο Ανάδοχος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής που θα δοθεί για εκτέλεση 

εργασιών έχει υποχρέωση να φροντίσει για την ενημέρωση του σχεδίου 

οριζοντιογραφίας αυτού με τα στοιχεία των αγωγών ή γραμμών όλων των Ο.Κ.Ω., που 

διέρχονται από την περιοχή. Πρέπει δε να κάνει γνωστό στην Επιχείρηση κάθε 

πρόβλημα που προκύπτει σχετικά.  
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Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών συναντήσει οποιαδήποτε εγκατάσταση Ο.Κ.Ω ο 

Ανάδοχος οφείλει με ποινή εκπτώσεως να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για τις 

εγκαταστάσεις Οργανισμό και τον επιβλέποντα μηχανικό του Εργοδότη, 

αποφεύγοντας οποιαδήποτε αυτόβουλη ενέργεια και εκτέλεση εργασίας (επέμβαση) 

στις ξένες εγκαταστάσεις.  

Ως δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας νοούνται και τα φρεάτια και οι αγωγοί της 

Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας. Κάθε ζημία που θα προκαλέσει ο Ανάδοχος σε φρεάτια ή 

αγωγούς θα αποκαθίστανται αμέσως με δαπάνες του Αναδόχου. Ως βλάβη θεωρείται 

και η κάλυψη αυτών με ασφαλτικό.  

Απαγορεύεται καθ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών κάθε επέμβαση σε αγωγούς, 

καλώδια, εξαρτήματα κλπ ξένων δικτύων χωρίς έγγραφη εντολή της επιβλέψεως. Κάθε 

βλάβη που προξενείται σε αυτά με υπαιτιότητα του Αναδόχου, βαρύνει εξ ολοκλήρου 

ποινικώς και αστικώς αυτόν.  

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγμάτων, όπου υφίστανται 

αγωγοί ΟΚΩ για να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους κάτω από τους 

αγωγούς ΟΚΩ και η συνεπεία αυτής θραύση η υπερβολική παραμόρφωση των αγωγών. 

 

Άρθρο 22ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων  

προϊόντων – Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης  

Όλα τα υλικά κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, 

χωρίς βλάβες και ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές.  

Επίσης, όλα τα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι απολύτως σύμφωνα με 

τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των 

Υπουργείων, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης 

ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, σχετικά με την προέλευση, τις 

διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κ.λπ.  

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την 

εκτέλεση των εργασιών, δεν δικαιούται αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και 

φύλαξης των υλικών αυτών.  

Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των 

υλικών που παραδίδονται σ αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει 

εγγράφως.  



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. 

ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 

21 
 

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, 

μετά δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για 

κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά.  

Για τα υλικά που ο έλεγχος απαιτεί εργαστηριακές εξετάσεις, αυτές γίνονται από τον 

αρμόδιο αναγνωρισμένο εργαστήριο με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου.  

Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική δαπάνη τους 

(αποκαταστάσεις κλπ), βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

Άρθρο 23ο: Έκπτωση του Αναδόχου  

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται 

με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τον νόμο, 

κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 

του Ν.4782/2021 όπως ισχύει.  

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει μία 

από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της σύμβασης:  

i. την έναρξη των εργασιών ή 

ii. την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα 

προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

β) Υπερβεί, με υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο 

στη σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.  

γ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο 

αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 220 του Ν 4412/2016 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών και να έχει 

απορριφθεί, στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων αυτών η ένσταση του 

αναδόχου.  

δ) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά 

την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται 

η κοινοποίηση δυο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.  

ε) Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή.  
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Η ανωτέρω περίπτωση γ΄ εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των 

ενδεικτικών προθεσμιών.  

 

Άρθρο 24ο : Παράδοση  και οριστική παραλαβή 

Η παράδοση των εργασιών θα γίνεται τμηματικά (ανά εργασία) και θα μπορεί ο 

ανάδοχος να πληρώνεται τμηματικά με την προσκόμιση των απαραίτητων 

παραστατικών. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η 

τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη της εργασίας 

ή την αποκατάσταση των λειτουργικών ανωμαλιών της. 

Εφόσον διαπιστωθούν φθορές, ζημίες, κ.λ.π. που θα οφείλονται στην κακή ποιότητα 

εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί ανάλογα, χωρίς καμία αμοιβή, 

εφόσον είναι δεκτικοί επανορθώσεων κατά την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. 

Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσα στην 

οριζόμενη από την τεχνική υπηρεσία προθεσμία, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. δικαιούται να κάνει 

τακτοποίηση αυτών σε βάρος και λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 

προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτής τρόπο. Για τη κάλυψη των 

σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εργασίας ή με 

παρακράτηση ποσού από το οφειλόμενο ποσό προς τον ανάδοχο. 

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 107 του νόμου 4782/2021. 

 

Ελασσόνα, 09/08/2022 

 

                      Συντάχτηκε 

 

 

Σαμαρά Κωνσταντίνα 

Πολιτικός μηχανικός ΤΕ 

                             Θεωρήθηκε 

 

 

                        Πάππας Λάζαρος 

                       Χημικός μηχανικός 

 


