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ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Σ.Υ. - ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Αντικείμενο της παρούσας Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους 

οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών συμβατικών τευχών που έχουν 

εγκριθεί από τον Εργοδότη θα εκτελεστεί  η κατασκευή του έργου «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 

ΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ POTAIN ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΤΗ  ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ 

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ» 

Οι όροι  που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη θα έχουν την ακόλουθη σημασία : 

α. Ο όρος "Αναθέτουσα αρχή ή "Εργοδότης", σημαίνει την  Υ.Σ.Μ.Α. 

β. Ο όρος "Επιβλέπων" που μπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή 

"Επιβλέπουσα Υπηρεσία" ή "Διευθύνουσα Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία 

Επίβλεψης του έργου που είναι το Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης και 

αναστήλωσης του Παρθενώνα.  

γ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος", σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, 

εργολάβο δημοσίων έργων, που αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την 

εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται από τα Συμβατικά Τεύχη. Επίσης τους 

τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν 

για λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

ε. Ο όρος "Σύμβαση" ή ‘’Εργολαβία’’ ή "Συμβατικά Τεύχη" σημαίνει τη συμφωνία 

μεταξύ  της Προϊσταμένης Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2. 

στ. Ο όρος "Σ.Υ." σημαίνει την Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Σαν συμβατικά στοιχεία της σύμβασης ορίζονται αυτά που αναφέρονται στην διακήρυξη 

του έργου και ισχύουν με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Η σειρά αυτή αποδίδεται 

κατωτέρω. 

α) Το συμφωνητικό. 

β) Η Διακήρυξη του έργου 

γ) Η Οικονομική Προσφορά 

δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 

ε) Η Τεχνική Περιγραφή. 

στ) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

ζ) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 135 του Ν.4412/16. 

Το συμβατικό αντικείμενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον ανάδοχο 

όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση και τα λοιπά τεύχη 

Δημοπράτησης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, για την εκτέλεση του έργου 

«ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ POTAIN ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ». 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης και την πιστή εφαρμογή των όρων της , ο ανάδοχος 

θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση 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 
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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 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 

με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/2016. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της 

σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές της διευθύνουσας 

υπηρεσίας. Υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη, τον 

προϋπολογισμό του έργου και την Σ.Υ. σε ότι αφορά τις εργασίες και την τήρηση των 

τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς καμία παρέκκλιση χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Οι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης και το νόμο, έγγραφες εντολές που δίνονται 

από το αρμόδιο όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της τεχνικής 

περιγραφής του έργου καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών 

εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Σχετικά με τις αυξομειώσεις εργασιών και 

τις νέες εργασίες ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος 

δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στο έργο που έγιναν 

χωρίς έγγραφη εντολή, έστω και αν βελτιώνουν το έργο. 

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

ή εμπόδια τα οποία δεν προβλέπονται από τη Τεχνική περιγραφή, οφείλει να 

ειδοποιήσει αμέσως και εγγράφως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για την περαιτέρω 

αντιμετώπιση τούτων. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις σχετικές με τους μισθούς, ημερομίσθια, 

ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού το οποίο 

θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης τον ανάδοχο επιβαρύνει η 

αξία των κάθε φύσεως υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των 

εργασιών  τα μισθώματα των μηχανημάτων των μεταφορικών μέσων ως επίσης και όλα 

τα γενικά έξοδα αυτού. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο 

προσωπικό της Υ.Σ.Μ.Α. ή οποιονδήποτε τρίτο για τη λήψη μέτρων προστασίας του 

περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφάλειας είναι υποχρεωμένος να 

λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Φέρει δε και την ακέραια ευθύνη για κάθε ατύχημα το 

οποίο ήθελε συμβεί, σε οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε. 

Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου έστω και 

από αμέλεια, σε μνημεία, διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη ή υλικά, βαρύνει τον ανάδοχο 

που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει μετά από έγγραφη πρόσκληση της 

Υπηρεσίας, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα θέσει η τελευταία. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που 

δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβασή του και να ρυθμίζει την εκτέλεση των 

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

εργασιών από τον κύριο του έργου.  
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ΑΡΘΡΟ 6: ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών από την οποία αρχίζουν οι προθεσμίες του έργου 

συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών γίνεται 

σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνεται από 

τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα (Πολιτικός Μηχανικός διπλωματούχος ή 

πτυχιούχος ΑΕΙ - Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. ή Πολιτικός Μηχανικός με 

κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι.) και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. Η 

επί τόπου του έργου παρουσία του τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του 

αναδόχου είναι υποχρεωτική. 
Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη 

διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα 

αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης του εργαζομένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει υπό την επίβλεψη του Τεχνικού γραφείου και 

εργοταξίου συντήρησης και αναστήλωσης του Παρθενώνα. Ο έλεγχος του 

εκτελούμενου έργου θα γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 136, του 138, 

του 142, του 146 του Ν.4412/16. Η άσκηση επίβλεψης σε καμία περίπτωση δεν μειώνει 

τις ευθύνες του  αναδόχου για  την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και την σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του Ν 4412/2016. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 

υπεργολάβων για την εκτέλεση μέρους του έργου. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση, 

παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις 

συνυφασμένες συνέπειες και ευθύνες σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν 4412/2016. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, 

προόδου, ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των 

υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του 

αναδόχου κατά τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης με βάση τη συνολική 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 τους, 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.  
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ΑΡΘΡΟ 10: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο έργου, το οποίο βρίσκεται στο 

εργοτάξιο και συντάσσεται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου. Στο ημερολόγιο αυτό 

αναγράφονται η ημερομηνία, οι καιρικές συνθήκες , κάθε πληροφορία σχετικά με τις 

εκτελούμενες εργασίες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν 4412/2016, 

ώστε κάθε στιγμή να γίνεται κατά προσέγγιση εκτίμησης της ποσότητας των εργασιών 

που έχουν εκτελεσθεί, τα τυχόν συμβάντα και τα μέτρα ασφαλείας που έχει πάρει ο 

ανάδοχος.  

Στο ημερολόγιο η επίβλεψη μπορεί να καταχωρήσει κάθε εντολή ή παρατήρησή της 

σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Προθεσμίες  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο σε 

προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η 

παράδοση των εργασιών θα γίνει στο χώρο του έργου (δυτική πλευρά του 

Παρθενώνα). 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 αντικειµενικά αδύνατη την εµπρόθεσµη 

περαίωση.  

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. 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. 

4. 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΛΙΚΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα υλικά 

που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου. Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης 
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ποιότητας και να εκπληρώνουν τους όρους των αντίστοιχων ισχυουσών Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 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. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλο τον 

μηχανικό εξοπλισμό που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου. Ο μηχανικός 

εξοπλισμός που θα διατεθεί από τον Εργολάβο θα είναι σε άριστη κατάσταση 

λειτουργίας. 

3. Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή 

τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα που εισκομίστηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση 

των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από 

γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό 

εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

4. Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα (Clark) που θα διατεθεί από τον ανάδοχο για το 

έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία: 

 Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

 Άδεια κυκλοφορίας  

 Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

 Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

 Άδεια σε ισχύ Μηχανοδηγού –Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 

έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας 

ΙΑ΄,Τάξης Γ΄ ή Δ΄ του Π.Δ. 31/1990 ή Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 

(Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.7 βάσει 

της κατάταξης του άρθρου 2.  

 5. 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 13: 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). 

Επί της αξίας του έργου της παρούσας εργολαβίας 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 σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν 4412/2016, 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%. 
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2.  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. 

    3. Παραστατικό καταβολής στον λογαριασμό 080-0005870-09 της Εθνικής Τράπεζας 

της Ελλάδος που τηρεί το ΤΕΕ, , κράτησης του πόρου 6‰,  

4. 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  0,07 % 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 14: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ - ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Μετά την πλήρωση κάθε κάδου απόρριψης μπαζών με τα τμήματα σκυροδέματος και 

τα μπάζα από την καθαίρεση της βάσης, θα πρέπει να γίνεται μέχρι το πέρας της ίδια 

μέρας εργασιών ή την επομένη,  η φόρτωση του σε φορτηγό, και η μεταφορά του από 

την Ακρόπολη σε ειδικούς χώρους απόθεσης μπαζών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ΚΥΑ36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β’/2010) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρθρου 7 και 

συγκεκριμένα όσων προβλέπονται στο άρθρο 7. 

2. Μετά την ολοκλήρωση της αποξήλωσης της βάσης και της υπόβασης, ο ανάδοχος 

οφείλει να απομακρύνει τα υφιστάμενα  γεωυφάσματα, το χαλίκι διάστρωσης του 

εδάφους στο εσωτερικό της βάσης και οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά προκύψουν 

από τις εργασίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Όσα αφορούν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών, την τελική 

επιμέτρηση και την έγκρισή τους καθώς και όσα αφορούν τη συγκρότηση επιτροπών 

παραλαβής, προσωρινής και οριστικής, διέπονται από τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/16 

(για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 169 του Ν.4412/2016 ενώ 

για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 170 και 

172 αντιστοίχως του Ν.4412/2016).  Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το 

άρθρο 168 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

O ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο για προσωπικό του, ή το 

προσωπικό του φορέα του έργου, ή οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την 

φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016)  και σύμφωνα με τους 

Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που 

αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, αναφέρονται: 

 Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών 
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 Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας 

Πολιτικού Μηχανικού” 

 Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων” 

 Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας 

για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την 

εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας 

για τη χρήση απ’ τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 

εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/ 656 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση 

ασφαλείας ή / και υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 

/ΕΟΚ”. 

 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.  

 

Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται 

προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός 

άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. 

Ο ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 

Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα 

απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όπως π.χ., 

προστατευτικά κράνη προστατευτικά γάντια , προστατευτικά γυαλιά κουτιά Πρώτων 

Βοηθειών μάσκες διαφόρων τύπων, κ.λ.π. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: 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, των 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 


