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Αξζξν 1ν : Αληηθείκελν ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ  

Σν ηεχρνο απηήο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ απνηειεί πξφηππν ηεχρνο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο 
γεληθνχο, δηεπθξηληζηηθνχο φξνπο πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πάζεο θχζεσο έξγα ησλ ΟΣΑ απ' ηνλ 
Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, ή ζα επηιεγεί 

Άξζξν 2ν: Δηαηάμεηο  πνύ ηζρύνπλ 

Η εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ, δηέπεηαη: 

 α) Απφ ηνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α') «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».  

 β) Απφ ηα «πξφηππα ηεχρε» δειαδή ηηο εγθεθξηκέλεο Αλαιχζεηο ηηκψλ-ηηκνινγίσλ, ηερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ, πγγξαθψλ Τπνρξεψζεσλ θαη αλαιχζεηο ηηκψλ κνλάδνο εξγαζηψλ ηνπ κειεηεηή ηνπ 
έξγνπ. 

 γ) Απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη ηε ινηπή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηα 
αλσηέξσ.  

Παξαηεξείηαη φηη νη δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ είλαη «δεκνζίαο ηάμεο» θαη ζπλεπψο 
είλαη δεζκεπηηθέο θαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζηηο ζπκβάζεηο εθηειέζεσο απφ ηελ «δεκνζίνπ έξγνπ» 
αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή ρξεκαηνδνηήζεψο ηνπ (δει. ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, 
δεκνζίσλ επελδχζεσλ θιπ 

Άξζξν 3ν : Οη ζπκβάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ - πκβαηηθά ζηνηρεία ησλ 
ζπκβάζεσλ θαη ζεηξά ηζρύνο. 

 Με ηε ζχκβαζε θαηαζθεπήο Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ έξγνπ ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξεψλεηαη λα ην 
εθηειέζεη φπσο θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, θαη λα ην ζπληεξεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζή ηνπ θαη ν 
θχξηνο ηνπ έξγνπ λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ινηπέο, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα 
θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ ακνηβή ηνπ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε (εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα). Οη 
ζπκβάζεηο εθηειέζεσο δεκνζίσλ έξγσλ είλαη ακθνηεξνβαξείο δει. νη ζπκβαιιφκελνη έρνπλ δηθαηψκαηα 
θαη ππνρξεψζεηο. πζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ζπκβάζεσλ είλαη ηα εμήο: 

 α) Όια ηα ζηνηρεία ηνπ «θαθέινπ ηνπ έξγνπ» βάζεη ηνπ νπνίνπ δεκνπξαηήζεθε ε εθηέιεζή ηνπ ή 
αλαηέζεθε απ' επζείαο ρσξίο δεκνπξαζία. Σα ζηνηρεία απηά θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ ή ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ είλαη: 

 α1) Σα ηεχρε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ (ηερληθά, νηθνλνκηθά, ζπκβαηηθά) θαη νη εγθξηηηθέο ηεο κειέηεο 
απνθάζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

 α2) Σα πξφηππα ηεχρε ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 2, παξαγξ. 1, εδάθ. γ, ηα ζπλαθή πξνο ηελ θαηεγνξία ηνπ 
έξγνπ (νηθνδνκηθά, νδνπνηίαο, πδξαπιηθά, αλαιχζεηο κειεηεηή θιπ). 

 α3) Η δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ θαη 

 α4) Οη απνθάζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ. 
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β) Όια ηα ζηνηρεία ηεο «πξνζθνξάο» ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηε δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ ή 
ηα ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαξηίζζεθε ε ζχκβαζε, ζε πεξίπησζε απ' επζείαο αλάζεζεο.  

γ) Η απφθαζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε (εγθξίζεθε) ε δεκνπξαζία ή αλαηέζεθε ε 
εθηέιεζή ηνπ απ' επζείαο.  

δ) Σν εξγνιαβηθφ ζπκθσλεηηθφ γηα ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη κε απ' επζείαο αλάζεζε (γηα ζπκβάζεηο 
πνπ θαηαξηίδνληαη θαηφπηλ δεκνπξαζίαο ην εξγνιαβηθφ ζπκθσλεηηθφ απνηειεί ην επηβεβαησηηθφ ζηνηρείν 
ησλ ζπκβάζεσλ). 

 ε) Σα ζηνηρεία ησλ ζπκβάζεσλ αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Σα νηθνλνκηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο 
«πξνζθνξάο» ηνπ αλαδφρνπ, φπσο εγθξίζεθαλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ππνθαζηζηνχλ ηα αληίζηνηρα 
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ θαζνξίδεηαη 
παγίσο φηη επηθξαηέζηεξν ζα είλαη ην ζηνηρείν πνπ πξνεγείηαη θαηά ηελ θαησηέξσ ζεηξά, εθηφο αλ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ζηε Γηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο:  

α) Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο  

β) Σν έληππν ηνπ Σηκνινγίνπ - Πξνζθνξάο (εθ' φζνλ ππάξρεη)  

γ) Σν έληππν ηεο Πξνζθνξάο εθπηψζεσο (εθ' φζνλ ππάξρεη)  

δ) Σν έληππν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ - Πξνζθνξάο (εθ' φζνλ ππάξρεη) 

ε) Σν ηηκνιφγην κειέηεο ηνπ έξγνπ  

ζη) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο  

δ) Η ηερληθή Πεξηγξαθή καδί κε ηελ εγθεθξηκέλε Σερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ,  

ε) Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ζ) Η παξνχζα Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

η) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ ηζρχνπλ, γηα ην ππ' φςηλ έξγν  

ηα) Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία 

ηβ) Οη αλαιχζεηο ηηκψλ θαη ηα αληίζηνηρα Πεξηγξαθηθά Σηκνιφγηα πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ. 

Άξζξν 4ν: Ελεκέξσζε όζσλ κεηέρνπλ ζε δεκνπξαζία επί ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπηθώλ 
ζπλζεθώλ εθηειέζεσο ηνπ.  

Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη 
δηαγσληδφκελνη:  

α) Έρνπλ επηζθεθηεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη φηη έρνπλ πιήξε γλψζε 
ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ζηηο πάζεο θχζεσο πεγέο 
ιήςεσο πιηθψλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ Δ..Τ. ζηηο ζέζεηο πξνζσξηλήο ε νξηζηηθήο απφζεζεο 
πξντφλησλ εθζθαθήο, ζηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, δπλαηφηεηαο 
εμαζθαιίζεσο εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ θαη νδψλ πξνζπειάζεσο, ζηηο 
ζπλήζεηο θξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, 
παιίξξνηεο ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ζηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ 
έδαθνο, ζην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ επξηζθνκέλσλ ζηελ πεξηνρή θαηαιιήισλ 
εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, ζην είδνο θαη ζηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζε νηαζδήπνηε άιια ζέκαηα, ηα νπνία θαηά 
νηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο. 

β) Όηη έρνπλ κειεηήζεη θαη είλαη πιήξσο ελήκεξνη επί ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη επί πάλησλ ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ θαθέινπ πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζεο θαη 

γ) Όηη απνδέρνληαη θαη αλαιακβάλνπλ αλεπηθχιαθηα λα εθηεινχλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο θαη φξνπο.  

Παξάιεηςε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λα ελεκεξσζεί πιήξσο επί φισλ ησλ αλσηέξσ θαη λα ζπγθεληξψζεη θάζε 
δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε αλ 
αλαθεξπρζεί αλάδνρνο γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζε 
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θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί άγλνηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ «θαθέινπ ηνπ έξγνπ» θαη ησλ 
ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηειέζεσο απηνχ. 

 

 

 

Άξζξν 5ν: Σόπνο δηακνλήο - αληίθιεηνο ηνπ αλαδόρνπ. 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζή ηνπ. 
Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη 
ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία.  

Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο, 
επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο.  

Ο αλάδνρνο, θαηά ηνλ ίδην παξαπάλσ ρξφλν, δειψλεη εγγξάθσο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ 
εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην πξφζσπν, θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ην νπνίν 
εγθξίλεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η δήισζε ηνπ αλαδφρνπ ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε θαη ηνπ 
εμνπζηνδνηνχκελνπ πξνζψπνπ φηη απνδέρεηαη ηνλ γελφκελν δηνξηζκφ ηνπ. Κάζε θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ 
ζεσξείηαη φηη γίλεηαη πξνο ηνλ αλάδνρν. Αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ είλαη δπλαηή κε αλάινγε 
εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. Η αληηθαηάζηαζε ηζρχεη κφλν κεηά ηελ απνδνρή ηνπ λένπ 
πξνζψπνπ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα λα δεηά 
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, αλ απηφο αξλεζεί ηελ παξαιαβή εγγξάθσλ ή απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ 
έδξα ηνπ ή γεληθά θξηζεί αθαηάιιεινο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη 
ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε λέν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν (άξζξν 135 Ν. 4412/2016). 

Άξζξν 6ν : Δηεύζπλζε ησλ έξγσλ από ηνλ αλάδνρν 

 Η δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο γίλεηαη απφ 
ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η επί 
ηνπ ηφπνπ ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ είλαη 
ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ. Η ειάρηζηε ηερληθή 
ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζε θάζε έξγν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληνο θνξέα, ζηε δηαθήξπμε. Πξνθεηκέλνπ γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ ηξία εθαηνκκχξηα 
(3.000.000,00) επξψ, ε αλαινγία απηή θαζνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) ηερληθνχο αλάινγσλ 
πξνζφλησλ θαη πείξαο, απφ ηνπο νπνίνπο έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο αλψηαηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Δ.Ι.) θαη έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πηπρηνχρνο αλσηάηνπ ηερλνινγηθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Σ.Δ.Ι.). Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη 
πξνζθφκηζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ 
απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη 
γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 
θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ή θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ν αξηζκφο ησλ ηερληθψλ επί ηφπνπ ησλ 
έξγσλ, αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε θχζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. (άξζξν 139 ηνπ Ν. 
4412/2016) 

Άξζξν 7ν : Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

ε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή 
θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί λα 
ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή αιιεινπρία, ηελ 
θαηαζθεπαζηκφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, ηελ επίηεπμε ησλ ρξνληθψλ νξνζήκσλ ηεο ζχκβαζεο θαη κε ηηο 
δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ 
ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Αλ ε Έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 
απηή δελ δεηήζεη γξαπηά ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην 
ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ 
κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 
ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν 
έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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 Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Σν 
ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ ε νπνία θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο 
αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα 
ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ 
πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. 
ε έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχληαμε 
ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο. ε έξγα κηθξφηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ 
κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

4.O αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη 
ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε 
εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. (άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/2016) 

Άξζξν 8ν: Ηκεξνιόγην πξνόδνπ ησλ εθηεινπκέλσλ επί κέξνπο εξγαζηώλ 

Γηα θάζε εξγνιαβία, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην ζε βηβιηνδεηεκέλα δηπιφηππα 
αξηζκεκέλα θχιια. Σν εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε 
απηφ ηδίσο: 

α) ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ, 

β) αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ζε 
εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε,  

γ) ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ 
εξγνδφηε,  

δ) ζέζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ . Αλαθνξά γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη πξφνδνο ή 
δελ εθηεινχληαη, αιιά θαη νη ζρεηηθνί ιφγνη, 

ε) ψξα έλαξμεο θαη πέξαηνο θξίζηκσλ εξγαζηψλ εληφο ηεο εκέξαο,  

ζη) αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο θχξηνπ εμνπιηζκνχ,  

δ) ζπλζήθεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη ηξνπνπνηήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηηο 
ξπζκίζεηο θαη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ,  

ε) ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 

ζ) ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο,  

η) θαζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκίεο, κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο, 
επίζεο πεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή επαλάιεςεο εξγαζηψλ  

αα) ηηο εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο,  

ββ) έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη  

γγ) ζεκαληηθέο επηζθέςεηο ή επηθνηλσλίεο κε ην Γεκφζην ή ηνπηθέο αξρέο ή παξφδηνπο ηδηνθηήηεο, 

δδ) θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν. 

Σν εκεξνιφγην ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη απφ 
εληεηαικέλν φξγαλν ηεο επίβιεςεο φηαλ απηφ παξίζηαηαη ζην εξγνηάμην. Σν έλα απνθνπηφκελν θχιιν 
πεξηέξρεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο επηά (7) εκεξψλ, κε κέξηκλα ηνπ εληεηαικέλνπ νξγάλνπ ηεο 
επίβιεςεο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγξαθέο ζην εκεξνιφγην απνηεινχλ 
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε δχλακε απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη 
κεραλεκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ παξνρή εηθφλαο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 

Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα δεηήζεη απφ ηνλ 
αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί 
απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία λα θαηαγξάθνληαη γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο κε ζθαξηθήκαηα, θσηνγξαθίεο, 
θαηαγξαθέο κε video ή άιιεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο νπηηθψλ κέζσλ. ε κεγάια έξγα, γηα θάζε εξγνηάμην 
ζε δηαθξηηή γεσγξαθηθή ελφηεηα ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ρσξηζηέο εκεξήζηεο αλαθνξέο πξνφδνπ ή 
εκεξνιφγην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. ηηο πεξηπηψζεηο κηθξψλ έξγσλ κπνξεί ε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία λα νξίζεη ηελ ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ θαηά άιιν ζπλνπηηθφηεξν ηξφπν, ηελ 
ηήξεζή ηνπ θαηά εβδνκάδα ή άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαη ηε κε ηήξεζε εκεξνινγίνπ. 
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Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη 
εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφ 
(100), νχηε αλψηεξε ησλ πεληαθνζίσλ (500) ΔΤΡΩ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο, αλαιφγσο κε ην χςνο 
ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Η εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 
χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν επηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ 
παξάιεηςε ηήξεζεο. (άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016) 

Άξζξν 9ν : Σηκνιόγην εξγαζηώλ  

         1. Οη θαζνξηδφκελεο απφ ην Σηκνιφγην ηεο ζπκβάζεσο ηηκέο κνλάδνο εξγαζηψλ αλαθέξνληαη ζε 
εξγαζίεο πνπ έρνπλ πιήξσο πεξαησζεί, αληαπνθξίλεηαη απνιχησο ζηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο θαη έρνπλ 
επηκεηξεζεί φπσο θαζνξίδεηαη απ' απηή (ζηηο ζρεηηθέο -πξνδηαγξαθέο θιπ). Γηα πηζηνπνηνχκελεο εκηηειείο 
εξγαζίεο, ζηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα εθαξκφδνληαη ηηκέο κνλάδνο κηθξφηεξεο ησλ 
ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ ππνιείπνληαη γηα ηε 
ζπκπιήξσζε επί κέξνπο εξγαζηψλ ησλ νηθείσλ θνλδπιίσλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε.  

        2. Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζπκβάζεσο απνηεινχλ ζπκβαηηθψο πιήξε απνδεκίσζε ηνπ 
αλαδφρνπ γηα ηελ πεξηγξαθφκελε εξγαζία θαη θαιχπηνπλ φιεο ηηο δαπάλεο 

ηνπ, άκεζεο θαη έκκεζεο, κε κφλε εμαίξεζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα αλαζεψξεζε ηηκψλ, αλεμάξηεηα απφ 
ην θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο, ηνλ ηξφπν θαη ζπλζήθεο πνπ εθηειέζζεθε (δηα 
κεραληθψλ κέζσλ ε δηα ρεηξφο θιπ), ηελ εθηειεζζείζα πνζφηεηα θιπ. 

        3. Η αλάιπζε ηηκψλ πνπ ηπρφλ ζπλνδεχεη ην ηηκνιφγην θαη ν ηξφπνο εθηειέζεσο ηεο εξγαζίαο πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ αλάιπζε, νη απνδφζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ην είδνο θαη νη απνδφζεηο ηνπ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, νη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη εθνδίσλ θιπ, είλαη ζηνηρεία ελδεηθηηθά θαη φρη 
θαζνξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ αθνξνχλ.  

        4. Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνπλ θάζε απαηηνχκελε δαπάλε ή επηβάξπλζε γηα ηελ 
έληερλε θαη φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ελδεηθηηθψο θαη φρη πεξηνξηζηηθψο 
κλεκνλεχνληαη νη θάησζη επί κέξνπο δαπάλεο. . 

α) Οη θάζε θχζεσο δαπάλεο, νη ζπλαθείο κε ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ δει. ε 
θαζαπηφ ακνηβή ηνπ κε ηηο επαπμήζεηο γηα λπθηεξηλή, ππεξσξηαθή ε επηθίλδπλε εξγαζία θιπ, φιεο νη 
επηβαξχλζεηο γηα θχξηα αζθάιηζε (ΙΚΑ) θαη ηηο, ζχκθσλα κε ην λφκν, ππνρξεσηηθέο αζθαιίζεηο θαη 
θιαδηθά ηακεία, νη δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά θαη επαλαθνξά ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ έξγνπ 
απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ ζηα εξγνηάμηα ή ηελ θαηαζθεπή θαηαιπκάησλ ζηεγάζεψο ηνπο κεηά ησλ 
ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ζηνηρεηψδε δηαβίσζε (θσηηζκφ, χδξεπζε, ζέξκαλζε) θιπ.  

β) Οη θάζε θχζεσο δαπάλεο γηα ηελ παξαγσγή ή πξνκήζεηα απφ ην εκπφξην ησλ πιηθψλ θαη εθνδίσλ πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηηο δαπάλεο θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ, θπξίσλ θαη 
ελδηάκεζσλ, κέρξη ηνλ ηφπν ηεο ρξεζηκνπνηήζεψο ηνπο, δειαδή νη δαπάλεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
εξγνηαμίσλ, ιαηνκείσλ θαη νξπρείσλ, απνζεθψλ ή ρψξσλ ελαπνζέζεσο πιηθψλ κεηά ηεο δηακνξθψζεσο 
απηψλ, κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδεκάησλ ή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηερληθψλ νγθνιίζσλ 
θιπ, ή δεκηνπξγία ζπλεξγείσλ ζπληεξήζεσο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, μπινπξγείσλ, κεραλνπξγείσλ θιπ 
θαη νη δαπάλεο δηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ γεπέδσλ φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ απηά. 

γ) Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ή κίζζσζε, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ , ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ηνπ αλαγθαίνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

δ) Οη δαπάλεο γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ησλ παξαγνκέλσλ .ή πξνκεζεπφκελσλ απφ ηνλ αλάδνρν 
πιηθψλ θαη εθνδίσλ θαη (εθφζνλ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε) νη δαπάλεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία, 
θνληά ζην έξγν, εξγαζηήξην δνθηκαζίαο πιηθψλ θαη εθνδίσλ. Δπίζεο νη δαπάλεο εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ 
ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο εγθπθιίνπο.  

ε) Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο ηνπο ρψξνπο π.ρ. 
απνζέζεσλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.  

ζη) Οη δαπάλεο ζπληεξήζεσο ηνπ έξγνπ κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ, ζχκθσλα κε φζα 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 27 ηεο παξνχζεο. 

Άξζξν 10ν : Γεληθά έμνδα θαη όθεινο ηνπ Αλαδόρνπ  

1. ηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηηκνινγίνπ, ηφζν ηεο ππεξεζίαο φζν θαη ηεο πξνζθνξάο, 
πεξηιακβάλεηαη θάζε ζρεηηθή δαπάλε, θαζψο θαη ηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηεο εξγνιεπηηθήο 
επηρείξεζεο. ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη 
νθέινπο, πνπ νξίδεηαη ζε δεθανθηψ ηνηο εθαηφ (18%) αλεμαξηήησο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο ζην νπνίν 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κε αξ.πξση. 8371/ 27.7.2016 ζπκθσλία κεηαμχ Δξγνιεπηηθψλ Δλψζεσλ θαη 
Π.Ο.ΔΜΓΤΓΑ, φπσο ηζρχεη ή ηπρφλ κειινληηθέο ζπκθσλίεο 
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ηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ αλαδφρνπ, γηα ηα νπνία απηφο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν 
πεξηιακβάλνληαη αθ' ελφο φιεο νη δαπάλεο, άκεζεο ή έκκεζεο θαη επηβαξχλζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο 
νπνίεο απηφο δελ απνδεκηψλεηαη κε ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζπκβάζεσο θαη νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο 
γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε θαη αθ' εηέξνπ ην θέξδνο ηνπ. 

 2. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη θάησζη δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο:  

α) Οη δαπάλεο ζε πξνζσπηθφ, νηθήκαηα θιπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία γξαθείνπ ηνπ αλαδφρνπ, γηα ηελ 
επίβιεςε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπλαθψλ ζπκβαηηθψλ 
ηνπ ππνρξεψζεσλ (ραξάμεηο επί ηνπ εδάθνπο, ηήξεζε εκεξνινγίνπ, ζχληαμε επηκεηξήζεσλ, βηβιίν 
θαηακεηξήζεσλ αθαλψλ εξγαζηψλ, πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ, ινγαξηαζκψλ - πηζηνπνηήζεσλ 
θιπ) 

β) Οη δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ, πνπ ηπρφλ έγηλαλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζην έξγν ή 
απφ ην έξγν ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνδεκηψζεσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ γη' απηέο. 

γ) Οη δαπάλεο γηα ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, γηα ηε δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ, ζπκθσλεηηθνχ θιπ. 

3. Γηα έξγν πνπ εθηειείηαη θαηά ην απνινγηζηηθφ ζχζηεκα, ελ φισ ή ελ κέξεη, πξνθαζνξίδεηαη ιεπηνκεξψο 
ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε πνηεο δαπάλεο βαξχλνπλ ην έξγν (ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ) θαη πνηεο ηνλ αλάδνρν. 

Άξζξν 11ν : Πξσηόθνιια αθαλώλ εξγαζηώλ - Επηκεηξήζεηο - Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαη επί ηφπνπ φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ 
επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Σα επί ηφπνπ επηκεηξεηηθά ζηνηρεία 
ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηελ επίβιεςε ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 
αλαδφρνπ, θαηαρσξνχληαη ζε επηκεηξεηηθά θχιια εηο δηπινχλ, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα δχν κέξε θαη 
θαζέλα παίξλεη απφ έλα αληίγξαθν. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο, ε 
Πξντζηακέλε Αξρή ζπγθξνηεί Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη επηβιέπσλ.  

ην ηέινο θάζε κήλα ή ζε άιιε ρξνληθή πεξίνδν πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 
ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο θαηά δηαθξηηά κέξε ηνπ έξγνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ ηνλ 
πξνεγνχκελν κήλα. Η επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη γηα θάζε εξγαζία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κε έλδεημε 
ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ 
πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ηα αλαγθαία γη' απηφ επηκεηξεηηθά ζρέδηα, ζηνηρεία θαη δηαγξάκκαηα, κε βάζε ηα 
ζηνηρεία απεπζείαο θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ.  

Οη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ζε έληππε θαη 
ειεθηξνληθή κνξθή, ππνβάιινληαη, απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν ην αξγφηεξν 
είθνζη εκέξεο (20) κεηά ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εθηειέζεψο ηνπο κελφο, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ 
κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν».  

Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο. 

Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κέζα ζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ απφ 
ηνλ αλάδνρν, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη δηφξζσζε ησλ ππνινγηζκψλ, λα εγθξίλεη ηηο 
επηκεηξήζεηο θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηηο επηκεηξήζεηο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη δηνξζσζεί. Η 
θνηλνπνίεζε απηή ζεσξείηαη πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ν αλάδνρνο, εάλ δελ απνδέρεηαη ηηο δηνξζψζεηο, κπνξεί λα αζθήζεη ην 
πξνβιεπφκελν δηθαίσκα ηεο έλζηαζεο. 

Δάλ νη ππνβαιιφκελεο επηκεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην ηνλ έιεγρν ή ηε 
δηφξζσζή ηνπο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επηζηξέθεη ηηο επηκεηξήζεηο ζηνλ αλάδνρν κέζα ζηελ πην πάλσ 
πξνζεζκία ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ θαη ηνλ θαιεί γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
ειιείςεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξέπεη λα 
αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε ζπγθεθξηκέλα θαη αξηζκεκέλα. Ο αλάδνρνο κέζα ζε έλα κήλα ππνρξενχηαη 
λα επαλππνβάιιεη ηηο επηκεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηήζεθαλ κε ηελ 
πξφζθιεζε. Μεηά ηελ πην πάλσ επαλππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δελ κπνξεί 
λα ηηο επηζηξέςεη εθ λένπ ζηνλ αλάδνρν πξνο ζπκπιήξσζε, αιιά ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα λα 
ηηο ειέγμεη, λα ηηο δηνξζψζεη, λα ηηο εγθξίλεη θαη λα ηηο θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν.  

Οη επηκεηξήζεηο, εάλ δελ επηζηξαθνχλ εγθεθξηκέλεο ή δηνξζσκέλεο ή γηα ζπκπιήξσζε κέζα ζηελ πην 
πάλσ πξνζεζκία ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ ή εάλ, κεηά ηελ επαλππνβνιή ηνπο, απηέο δελ 
ειεγρζνχλ, δηνξζσζνχλ, εγθξηζνχλ θαη θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ αλάδνρν, κέζα ζηελ πην πάλσ κεληαία 
πξνζεζκία, ζεσξνχληαη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, κφλν ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 
απφ ηνλ αλάδνρν ζε επφκελν ινγαξηαζκφ.  
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Οη επηκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ, εγθεθξηκέλεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, 
κπνξεί λα ειεγρζνχλ εθ λένπ απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη αλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε 
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, απηφ είλαη επηζηξεπηέν χζηεξα απφ ζχληαμε 
αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Οη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζε 
επφκελν ινγαξηαζκφ. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ 
έξγνπ, φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο θαη δελ είλαη ηειηθά εκθαλείο, 
πνζφηεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια παξφκνηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ 
επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Ν. 4412/2016, θαη ηνλ επηβιέπνληα, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ θαηακέηξεζε ή δχγηζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ 
εξγαζηψλ ή πξσηφθνιιν δπγίζεσο αληίζηνηρα. Σν πξσηφθνιιν απηφ, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αλάδνρν, 
ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 
εξγαζηψλ. Η πξφζθιεζε ηεο αλαδφρνπ πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξέπεη λα γίλεηαη γηα κελ ηελ απφ 
θνηλνχ δχγηζε ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ απηήλ, γηα δε ηε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ 
ππαίζξνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηά ηνπο. Η κε αληαπφθξηζε ησλ 
εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ζηελ πξφζθιεζε κπνξεί λα απνηειεί ιφγν ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη 
επηθέξεη πεηζαξρηθέο πνηλέο ζηνπο ππεχζπλνπο.  

Σν πξσηφθνιιν παξαιαβήο εξγαζηψλ ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά ηελ επηκέηξεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ 
δελ έρεη εθηειεζηφ δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ πξνζβάιιεηαη απηνηειψο παξά κφλν απφ θνηλνχ κε ηελ 
πξνζβνιή ηεο εγθξηηηθήο πξάμεο ηεο επηκέηξεζεο.  

Δηδηθψο ν ραξαθηεξηζκφο ησλ εδαθψλ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν, γίλεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο 
ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο επηηξνπήο απηήο 
αλαθνηλψλεηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία κπνξεί λα νξίζεη θαη άιινλ ππάιιειν λα ζπκκεηέρεη ζην 
έξγν ηεο επηηξνπήο. Η πξντζηακέλε αξρή κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα νξίζεη άιιε επηηξνπή γηα 
επαλέιεγρν θαη ραξαθηεξηζκφ εδαθψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ζε 
πεξίπησζε αδπλακίαο λα ιεθζεί απφθαζε, ιφγσ δηαθσλίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ νξίδνληαη ζε άξηην 
αξηζκφ, ν αλσηέξσ ραξαθηεξηζκφο εδαθψλ γίλεηαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν κε απφθαζε ηεο 
πξντζηακέλεο αξρήο. 

Γχν (2) κήλεο ην αξγφηεξν κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επί κέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ ιείπνπλ θαη ηελ «ηειηθή επηκέηξεζε», 
δειαδή ηειηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ αλαθεθαιαηψλεη ηηο πνζφηεηεο φισλ ησλ ηκεκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ 
θαη ησλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ. 

Αλ απηέο έρνπλ ειεγρζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, νη πνζφηεηεο ηίζεληαη φπσο δηνξζψζεθαλ, έζησ 
θαη αλ εθθξεκνχλ θαη' απηψλ ελζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή αηηήζεηο ζεξαπείαο. Η θαηαρψξεζε απηή ζηελ 
ηειηθή επηκέηξεζε δελ απνηειεί παξαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηέηνηεο αηηήζεηο ή ελζηάζεηο πνπ έρνπλ 
αζθεζεί λφκηκα, νχηε παξέρεη ην δηθαίσκα ζε απηφλ λα ππνβάιεη λέεο. Γηα ηηο επηκέξνπο επηκεηξήζεηο, πνπ 
δελ έρνπλ αθφκε ειεγρζεί απφ ηελ ππεξεζία, θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ επηκεηξήζεσλ φπσο 
ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν πξηλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Η ηειηθή επηκέηξεζε ππνγξάθεηαη 
απφ ηνλ αλάδνρν κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθε απφ ηνλ αλάδνρν». Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη 
ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηελ ειεγκέλε θαη δηνξζσκέλε επηκέηξεζε. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 2 έρεη εθαξκνγή γηα ηελ ηειηθή επηκέηξεζε.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηειηθή επηκέηξεζε, ην αξγφηεξν εληφο δχν κελψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ, γηα 
θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνζνζηνχ δχν ρηιηνζηψλ (2%ν) επί ηνπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν κέρξη ηφηε γηα ηελ φιε ζχκβαζε. Η πνηληθή ξήηξα 
επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη γηα έμη (6) ην πνιχ κήλεο θαζπζηέξεζεο. 
Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ηεο πνηληθήο ξήηξαο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηβνιήο ηεο, ε ηειηθή 
επηκέηξεζε ζπληάζζεηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γη' απηφ ηδηψηεο ηερληθνχο θαη 
ζπλεξγεία θαηαινγίδνληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. Η ηειηθή επηκέηξεζε πνπ 
ζπληάζζεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν.  

Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη θαη θάζε άιιν αίηεκά ηνπ πνπ ζρεηίδεηαη 
κε δηθαίσκά ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αλ απηφ δελ έρεη απνζβεζηεί θαη ε ζρεηηθή αμίσζε 
παξαγξαθεί, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 173 ηνπ Ν. 4412/2016 ή αλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα δελ έρεη 
απνζβεζηεί ή ραζεί απφ θάπνηα άιιε αηηία. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ν αλάδνρνο 
κπνξεί λα εγείξεη ζρεηηθέο απαηηήζεηο κφλν γηα νςηγελείο αηηίεο.  
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ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ πιεξσκή κε θαη' απνθνπή ηίκεκα, ηειηθή επηκέηξεζε 
είλαη ε επηβεβαίσζε θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, φπσο πξνβιέπνληαη ζηε 
ζχκβαζε. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ εθαξκφδνληαη επηκέξνπο πνζνζηά 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαηά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, φπσο νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 

 

 

Άξζξν 12ν : ήκαλζε δώλεο θαηαιήςεσλ έξγσλ - πξνζαξκνγή - ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο 

α) Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα πξνβαίλεη, παξνπζία εθπξνζψπνπ, ζηε 
ζήκαλζε ηεο δψλεο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ θαη γεληθά ζε θάζε απαηηνχκελε εξγαζία ππαίζξνπ θαη 
γξαθείνπ γηα ηελ επί ηνπ εδάθνπο εθαξκνγή ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Η ζήκαλζε απηή ζα ζηεξίδεηαη ζηηο 
ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ζηε ιήςε ηπρφλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ν έιεγρνο 
εθαξκνγήο ηεο κειέηεο ην θαζηζηά απαξαίηεην, ζηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο θαη ζηηο 
εγθεθξηκέλεο απφ ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ πξνδηαγξαθέο εθπνλήζεσο κειεηψλ.  

β) Οη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο θαη ζπκπιεξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο πξαγκαηνπνηνχληαη 
απφ ηνλ αλάδνρν θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Άξζξν 13ν : Πεγέο ιήςεσο πιηθώλ  

Οη ζέζεηο ησλ πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ εθφζνλ απηέο ζα παξαρσξεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη 
ζην ηεχρνο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ.  

Αλ απφ ηα πξάγκαηα πξνθχπηεη αδπλακία ρξεζηκνπνηήζεσο ελ φισ ή ελ κέξεη ησλ πεγψλ απηψλ ιήςεσο 
πιηθψλ πνπ ζπκβαηηθά θαζνξίδνληαη, ν αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα αλεχξεη θαη λα πξνηείλεη άιιεο πεγέο 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν κεηά ηεο έγθξηζε απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή 
ζα θαλνλίδνληαη ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηπρφλ επί πιένλ ε επί έιιαηνλ δαπάλεο. 

Αλ δελ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ζχκβαζε νη πεγέο ιήςεσο πιηθψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλεχξεη θαη 
λα δειψζεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Η 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεγψλ απηψλ, πνπ δελ ζα έρνπλ θακία επίπησζε ζηηο ηηκέο πνπ πξνζέθεξε γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ζα γίλεη κφλν κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.     

Απαξαηηήησο πξηλ απφ ηε ιήςε αδξαλψλ ε άιισλ θπζηθψλ πιηθψλ (επηρψζεσλ θιπ) απφ ηηο 
πξνηεηλφκελεc ζέζεηο πξέπεη κε δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ λα ζπληάζζεηαη θαη λα εγθξίλεηαη 
ζρεηηθή κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

Άξζξν 14ν : Πξνέιεπζε πιηθώλ εθνδίσλ θιπ ελζσκαηνύκελσλ ζην έξγν  

Γηα ηα ελζσκαηνχκελα ζην εγθεθξηκέλν έξγν πιηθά, εθφδηα, κεραληθφ θαη ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ θιπ ζα 
ηεξνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν νη δηαηάμεηο ηεο Δ.Δ. 

Άξζξν 15ν : Τιηθά ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ επθνιίεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδόρνπ- 
πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο  

α) Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θπιάηηεη κε ηα έμνδά ηνπ ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία θιπ, πνπ παξαδίλεη 
ζ' απηφλ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε. 

β) Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζεθεχζεσο, ζάιακνη δηακνλήο, 
εξγαζηήξηα, γξαθεία θιπ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ -εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο) ζα αλεγεξζνχλ κε ηελ 
θξνληίδα, ηελ επζχλε θαη ηα έμνδα ηνπ αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ηηο 
ινηπέο αξκφδηεο αξρέο.  

γ) Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα θάλεη φια ηα απαξαίηεηα δηαβήκαηα 
ζηηο αξκφδηεο αξρέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη απ' επζείαο ν αλάδνρνο, γηα ηελ επίζπεπζε 
ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα λα αξζνχλ φια ηα ελδερνκέλσο εκπφδηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ηξίηνπο. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ζα θξνληίζεη κεηά απφ ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ 
αλαδφρνπ, λα παξαζρεζεί ζηνλ αλάδνρν κε ηηο δαπάλεο ηνπ (ηνπ αλαδφρνπ) ειεχζεξνο ν απαηηνχκελνο 
ρψξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηελ απφζεζε ή απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ.  

δ) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο (π.ρ. δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. 
θιπ) ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε 
άιινπ κέηξνπ κε ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ απνθπγή πξνθιήζεσο δεκηψλ πξνο ηξίηνπο θαη πξνο 
ην έξγν. Γηα ηηο δεκίεο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο, ηνλ νπνίνλ θαη 
βαξχλνπλ φπσο θαζνξίδεηαη ζηα θαησηέξσ άξζξα 20 θαη 27. 

Άξζξν 16ν : Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ  
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α) Απφ ηνλ λφκν έρεη πξνβιεθζεί φηη γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ζα εθαξκφδνληαη 
ηα άξζξα ησλ εγθεθξηκέλσλ ή ζπκβαηηθψλ αλαιπηηθψλ ηηκνινγίσλ (αλαιχζεηο ηηκψλ), θαη γηα παξεκθεξείο 
εξγαζίεο κε ηηο ζπκβαηηθέο, νη ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ζα θαλνλίδνληαη αλάινγα κε απηέο. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα άξζξα απηά ζα εθαξκφδνληαη άζρεηα απφ ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 
αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (δειαδή κηθξφ ή κεγάιν αξηζκφ κεραλεκάησλ γλσζηψλ ή 
άιισλ ηχπσλ, θαηλνχξηα ή φρη, εξγαηηθά ρέξηα ελ φισ ή ελ κέξεη, κηθξή ή κεγάιε πνζφηεηα εξγαζίαο θιπ). 

β) ηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ δπλαηφλ λα αλαθέξνληαη πνηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα 
Αλαιχζεηο ηηκψλ) ηζρχνπλ γηα ηηο ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

Οη επηκεηξήζεηο λέσλ εξγαζηψλ θαη ν ππνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ φξσλ ηεο 
ζπκβάζεσο. Δάλ ηνχην είλαη αλέθηθην ηφηε ζα ζπληάζζνληαη θαηά ηξφπν πνπ ζα ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηεο 
ππεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ πξν ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο.  

Δάλ δελ έρεη γίλεη ηέηνηα ζπκθσλία ζα ζπληάζζνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζρεηηθά ζηελ ηερληθή 
Δπηζηήκε. 

Άξζξν 17ν : Κίλδπλνο ηνπ έξγνπ 

Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα βιάβεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία 
εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά 
ζηε ζχκβαζε.  

Ωο «εθηεινχκελν έξγν» ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε λννχληαη:  

α) Σν θχξην έξγν. 

β) Όια φζα ζπκβάιινπλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δει. ηα εξγνηάμηα, ιαηνκεία, νξπρεία, εγθαηαζηάζεηο, 
κεραληθφο εμνπιηζκφο, κεηαθνξηθά κέζα, απνζήθεο θιπ θαζψο θαη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ .    ] 

Δλδεηθηηθψο αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα πξνιεπηηθά κέηξα:  

α) Η αληηζηήξημε θαη ε πεξίθξαμε ησλ ζθακκάησλ πξνο απνηξνπή θαηαπηψζεσλ θαη θαηνιηζζήζεσλ γηα 
ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηηο γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο θαη ζην ίδην έξγν.  

β) Η πεξίθξαμε, ζήκαλζε, θσηηζκφο θιπ, πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 24ν ηεο παξνχζεο, 
φηαλ εθ ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ, ηεο ελαπνζέζεσο πιηθψλ επί νδψλ θιπ δεκηνπξγνχληαη θίλδπλνη δηα ηα 
ηξνρνθφξα θαη ηνπο δηεξρφκελνπο.  

γ) Η θαηά ην δπλαηφλ ππεχζπλε ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ χπαξμε ή κε αγσγψλ θιπ ησλ 
Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (Τδξεπζεο, Απνρέηεπζεο, ΓΔΗ, ΟΣΔ, Φσηαεξίνπ θιπ) ζχκθσλα θαη ην 
άξζξν 25 ηεο παξνχζεο.  

δ) Η δηελέξγεηα ακκνραιηθνιεςίαο απφ ηελ θνίηε μεξνπφηακσλ θαη ρεηκάξξσλ απφ ζέζεηο αξθνχλησο 
απνκαθξπζκέλεο απφ νδηθέο ή ζηδεξνδξνκηθέο γέθπξεο ή άιια ηερληθά, φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο 
εθζεκειηψζεσο ησλ βάζξσλ ησλ. εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ έληνλε ακκνραιηθνιεςία ππνβαζκίδεηαη ε θνίηε 
ησλ μεξνπφηακσλ θαη ρεηκάξξσλ θαη ε ππνβάζκηζε θαη εθζεκειίσζε ησλ βάζξσλ εθδειψλεηαη θαηά ηηο 
κεγάιεο πιεκκχξεο 

Οη δαπάλεο γηα ηελ πξφιεςε ησλ δεκηψλ-βιαβψλ ή γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ ή γηα ηελ θαηαβνιή 
απνδεκηψζεσο ζ' φζνπο δεκηψζεθαλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν θαζψο θαη ε 
ζπλαθήο αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε, Δπηπξφζζεηα δελ δηθαηνχηαη λα δηεθδηθήζεη θακία απνδεκίσζε αθφκε 
θαη γηα ηελ ελδερφκελε ζηαιία ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ή γηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Αλ θαηά ηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ απνδεηρζνχλ, κε 
αλακθηζβήηεηα ζηνηρεία, ζθάικαηα ζηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ εηζέπξαμε ν αλάδνρνο, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ 
έρεη ην δηθαίσκα κέρξη λα ξπζκηζηεί ην φιν ζέκα λα παξαθξαηήζεη απφ ηηο θαηαηεζείζεο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο ην αληίζηνηρν πνζφ. 

Ο αλάδνρνο απαιιάζζεηαη ηεο επζχλεο ηνπ κφλνλ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είρε ππνδείμεη 
εγγξάθσο ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία ηα ηπρφλ ζθάικαηα ηεο κειέηεο ή ηα ιεπηέα κέηξα γηα 
απνθπγή κειινληηθψλ δεκηψλ, πιελ φκσο ε Τπεξεζία δελ έπξαμε ηίπνηα αιιά ηνπλαληίνλ ηνλ δηέηαμε 
εγγξάθσο λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ.  

Γηα ηα έξγα εηδηθήο θαηεγνξίαο θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο-δεκηέο κπνξεί λα θαζνξηζζεί απφ ηε 
ζχκβαζε φηη ε δαπάλε πξνιήςεσο ή απνθαηαζηάζεσο ησλ ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ (πρ ε 
αληηζηήξημε αγσγψλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο, ε απνθαηάζηαζε ησλ ηνκψλ ησλ νδνζηξσκάησλ 
θιπ). 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/2016. 
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Άξζξν 18ν : Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη εγθαίξσο θαη ακειιεηί φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνηξνπή 
αηπρεκάησλ ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ θαη λα εθαξκφδεη πηζηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
θαλνληζκνχ αζθαιείαο θαηά εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαζψο θαη φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ 
θξαηηθψλ νξγάλσλ (ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ θιπ).  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη εηο ην ΙΚΑ δηα θχξηα αζθάιηζε φιν αλεμαηξέησο ην απαζρνινχκελν 
απ' απηφλ ζην έξγν πξνζσπηθφ.  

Ο αλάδνρνο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη φιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ ζηα 
αλαγλσξηζκέλα απφ ην θξάηνο ηακεία θιαδηθήο ή επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο (π.ρ. ηακείν μπινπξγηθψλ 
εξγαζηψλ).  

Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηά ην αλσηέξσ αζθάιηζε πεξηιακβαλφκελεο ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη εμ' νινθιήξνπ απηφλ, ν νπνίνο ππέρεη εθ νινθιήξνπ θαη ηελ αζηηθή θαη πνηληθή 
επζχλε γηα ηπρφλ επηζπκβαίλνληα ζην έξγν εξγαηηθά αηπρήκαηα. 

Άξζξν 19ν : Σήξεζε λόκσλ, αζηπλνκηθώλ θαη ινηπώλ δηαηάμεσλ  

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θιπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψζεη, 
ακειιεηί, ζηε Γ/λνπζα ππεξεζία, ηηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ απεπζπλφκελεο ζ' απηφλ 
ζρεηηθέο νδεγίεο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ, ζρεηηθά κε ηα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο, πνπ ηνπ 
ππνδεηθλχνληαη. 

Άξζξν 20ν: Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

1.Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 
ζχκθσλεο πξνο απηή θαη ην λφκν έγγξαθεο εληνιέο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

2.Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηε δηάηαμε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ 
κεξψλ ηνπ έξγνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή άιια ζηνηρεία ηεο κειέηεο, ηα νπνία 
δελ επηδέρνληαη ηξνπνπνηήζεσλ ή αιιαγψλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

3.Οη έγγξαθεο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζψο 
θαη ε εθηέιεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν. Ο 
αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ ρσξίο 
έγγξαθε δηαηαγή, έζησ θαη αλ απηέο βειηηψλνπλ ην έξγν. Αλ ε ρσξίο έγθξηζε κεηαβνιή επηθέξεη κείσζε 
πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη κφλν ε αμία ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη 
εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα θαθνηερλία.  

4.Καη' εμαίξεζε, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ηξνπνπνηήζεηο ή 
ζπκπιεξψζεηο κπνξεί λα δίλεηαη θαη πξνθνξηθά ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα 
γίλεη ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. Αλ ηε δηαηαγή απηή δίλεη ν επηβιέπσλ, νθείιεη λα 
ελεκεξψζεη ακειιεηί εγγξάθσο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, γηα ηελ έθδνζε θαλνληθήο εληνιήο ε νπνία 
εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ έγγξαθε ελεκέξσζε. Αλ ε εληνιή απηή 
δηαθνξνπνηεί κεξηθά ή νιηθά ηηο εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα, ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ 
έρεη εθηειέζεη, ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο επίβιεςεο κέρξη ηε ιήςε ηεο εληνιήο ηεο δηεπζχλνπζαο 
ππεξεζίαο.  

5.Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν φιν ην 
απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά, κεραλήκαηα, νρήκαηα, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, εξγαιεία θαη 
νπνηαδήπνηε άιια κέζα. Ο αλάδνρνο, ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη νη δαπάλεο ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη 
δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη δαπάλεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη 
δαπάλεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο ηνπο θ.ιπ., νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, 
ζπληήξεζεο, απφζβεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, νη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, αζθαιηζηηθέο 
θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ θαηαζθεπήο ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ, 
θαηακεηξήζεσλ, δνθηκψλ, πξνζπειάζεσλ πξνο ην έξγν θαη ζηηο ζέζεηο γηα ηε ιήςε πιηθψλ, ζχζηαζεο θαη 
δηάιπζεο εξγνηαμίσλ, νη δαπάλεο απνδεκηψζεσλ δεκηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε είδνπο δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ. 

6.Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ 
αλάδνρν, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Καη' εμαίξεζε, 
θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ, ινηπά ηέιε πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 
κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Μεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, 
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απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ 
ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ. 

7.Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
θνξέα ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ Πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε 
(ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θ.ιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα. 
Ο αλάδνρνο ππέρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα θάζε δεκία πνπ πξνθαιείηαη πξνο νηνλδήπνηε 
απφ ηελ παξάβαζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, επζπλφκελνο, εθηφο άιισλ, θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 
ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 
Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΙ ΠΑΓ/νηθ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), 
ΓΔΔΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/ 27.11.2002 (Β' 16), ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, 
θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε 
ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

8.Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα δηαζέηεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε 
δηεχζπλζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε δηαθήξπμε κπνξεί λα νξίδεη θαη' εθηίκεζε ηνλ 
αξηζκφ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο, πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θαη' 
ειάρηζην αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζήο ηνπ. Ο αξηζκφο απηφο πξνζαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί 
πάληα λα δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλα αθαηάιιειν ή ηελ 
ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ.  

9.Αλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη πξνζιάβεη θαη 
ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κεηά απφ γξαπηή φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαιεί 
ηνλ αλάδνρν λα εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ 
εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο, ηφηε ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ 
νθεηινκέλσλ θαη πιεξψλεη απεπζείαο ηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
αλαδφρνπ θαη έλαληη ηνπ ιαβείλ ηνπ. ε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα πιεξσζνχλ νη 
απνδνρέο κέρξη θαη ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ κελψλ πξηλ απφ ηελ φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
Πξνυπφζεζε ηεο πιεξσκήο είλαη λα ππάξρεη νθεηιή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ εθ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
απνδεηθλπφκελε ή φπσο πξνθχπηεη απφ ππνβιεζέληα ή ζπληαζζφκελν εθ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 
ινγαξηαζκφ. 

10.Ο αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ αλεχξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ αδξαλψλ πιηθψλ ή 
άιισλ πιηθψλ, πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε ζχκβαζε. Οη 
πεγέο απηέο, πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, πνπ 
κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηε ρξήζε αθαηάιιεισλ ή απξφζθνξσλ γηα ηα έξγα πεγψλ. Αλ δηαπηζησζεί φηη ν 
αλάδνρνο εκπνξεχεηαη ηα εμνξπζζφκελα απφ ηηο πεγέο απηέο ηνπ έξγνπ αδξαλή πιηθά θεξχζζεηαη 
έθπησηνο κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα.  

11.Σα πιηθά πνπ αλεπξίζθνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ θαζαίξεζε παιηψλ 
έξγσλ, αλήθνπλ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο δαπάλεο εμαγσγήο ή 
δηαθχιαμήο ηνπο, αλ ε ζχκβαζε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη νθείιεη λα παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα λα 
απνηξαπεί ή λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε ε βιάβε ησλ πιηθψλ θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο. 
Υξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν γίλεηαη κεηά απφ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο ππεξεζίαο θαη 
αθνχ ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ.  

12.Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αλ θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο. ηελ πεξίπησζε απηή 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ ή δηαθνπή ηνπο απφ απηή 
ηελ αηηία, έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

13.Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ έξγσλ ή 
εξγαζηψλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ηεο 
εξγνιαβίαο ηνπ, λα πξνζηαηεχεη ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη εθκεηαιιεχζεηο απφ θάζε βιάβε ή 
δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ρσξίο κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε 
απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ή δηαθνπψλ.  

14.Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο επίβιεςεο ζηα 
εξγνζηάζηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ θξίλεη 
απαξαίηεην ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο δηεπζχλσλ απφ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο ηα έξγα 
ππνρξενχηαη, κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ, 
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δηεπζχλνπλ ή επηζεσξνχλ ηα έξγα, θαηά ηηο κεηαβάζεηο γηα επίβιεςε, έιεγρν ή επηζεψξεζε ζηνλ ηφπν ησλ 
έξγσλ ή ζηνπο άιινπο ηφπνπο παξαγσγήο, θαζψο θαη ησλ ζπκβνχισλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ.  

15.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θάζε ηξίκελν λα 
ζπληάζζεη θαη λα ζηέιλεη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, κέζσ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ζπλνπηηθέο 
αλαθεθαιαησηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, αλαιφγνπ πεξηερνκέλνπ κε ηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο 
ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 136. Οη εθζέζεηο απηέο δελ 
ζεσξνχληαη σο αηηήκαηα ηνπ αλαδφρνπ, νχηε σο παξαηηήζεηο απφ δηθαηψκαηά ηνπ θαη νη απαληήζεηο επ' 
απηψλ δελ ζπληζηνχλ βιαπηηθέο πξάμεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

Άξζξν 21ν : ήκαλζε θαηά ην ζηάδην εθηειέζεσο εξγαζηώλ 

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε φπσο ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο εθηεινχληαη νη 
εξγαζίεο, πξνβαίλεη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ 
(πγθνηλσληαθά, Τδξαπιηθά, Οηθνδνκηθά θιπ), ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ γεληθά αζθαιείαο θαη έρεη ηελ 
επηκέιεηα γηα ηελ ζπληήξεζε απηψλ θαηά ην ρξφλν δσξεάλ ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ.  

Γηα ηελ ζήκαλζε απηή ν αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Πξφηππε Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ.  

ε πεξηπηψζεηο πνπ ηα έξγα απαηηνχλ ηε ιήςε πεξηζζνηέξσλ ή δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ, ηφηε ν αλάδνρνο 
ζα ζπληάζζεη κειέηε, κε δαπάλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, γηα ηε ζήκαλζε θάζε ζέζεσο εθηεινπκέλνπ έξγνπ 
θαη ζα εθαξκφδεη ηε κειέηε απηή χζηεξα απφ ηπρφλ ζπκπιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ηα έξγα 
ππεξεζίαο. Η έγθξηζε απηή ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηνλ αλάδνρν εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηεο 
ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο ζεκάλζεσο.  

Όπνπ ππάξρεη αλάγθε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ, γηα αζθαιή 
θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ αζθαιή θαη απξφζθνπηε θπθινθνξία ζηηο νδνχο θαη ζηηο 
παξαθακπηεξίνπο θαη ζηηο πξνζπειάζεηο.  

Γηα εξγαζίεο επί θεληξηθψλ αξηεξηψλ (ραξαθηεξηδφκελεο σο θεληξηθέο κφλνλ απφ ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ) νη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ζηαιία ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ε ηε ηαρχηαηε θαηαζθεπή ηεο 
εξγαζίαο, ζα πιεξψλνληαη κε ην απνινγηζηηθφ ζχζηεκα.  

Σα αλσηέξσ κέηξα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ (εθηφο αλ ε δαπάλε αιιηψο 
νξίδεηαη) ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε, πνηληθή θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηε κε ή ζηελ 
πιεκκειή ιήςε ησλ απαξαηηήησλ κέηξσλ. 

Άξζξν 22ν : Πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε έλα κήλα απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην έξγν λα πξνκεζεπηεί θαη λα 
ηνπνζεηήζεη θαιαίζζεηεο πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη. Οη δηαζηάζεηο ησλ 
πηλαθίδσλ, ν αξηζκφο απηψλ, νη αλαγξαθφκελεο ελδείμεηο (νλνκαζία έξγνπ, θχξηνο έξγνπ, δηεπζχλνπζα 
ππεξεζία, κειεηεηήο αλάδνρνο, πξνυπνινγηζκφο έξγνπ θαη ρξoλoινγίεο ελάξμεσο θαη πεξαίσζεο), ν 
ρξσκαηηζκφο, ηξφπνο ζηεξίμεσο θαη νη ζέζεηο ηνπνζεηήζεψο ησλ ζα θαζνξηζζνχλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε 
ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία. Οη δαπάλεο πξνκεζείαο κεηαθνξάο θαη 
ηνπνζεηήζεσο ησλ πηλαθίδσλ απηψλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλσο 
ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ (κειέηεο ή πξνζθνξάο) θαη ηα γεληθά ηνπ έμνδα. ηελ πεξίπησζε κε 
ζπκκνξθψζεσο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ θαζνξηδνκέλε αλσηέξσ κεληαία πξνζεζκία ε Γηεπζχλνπζα ην έξγν 
Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε βάξνο θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Άξζξν 23ν: Ελαπόζεζε πιηθώλ επί δεκνζίσλ νδώλ 

α) Η ελαπφζεζε απφ ηνλ αλάδνρν πιηθψλ θαηαζθεπήο, εθνδίσλ θιπ ζην θαηάζηξσκα δεκνζίσλ νδψλ ζε 
θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο ζηε ρεξζαία δψλε ιηκέλσλ θιπ επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ εγγξάθνπ εγθξίζεσο ηεο 
Γηεπζχλνπζαο ην έξγν ππεξεζίαο φηαλ ηνχην είλαη αλαπφθεπθην θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πνζφηεηα 
πνπ ζα ελαπνηίζεηαη δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απ' φζε κπνξεί λα αλαισζεί ζε κία κέξα θαη φηη ν αλάδνρνο 
ζα ιακβάλεη η' απαξαίηεηα κέηξα ηφζν γηα ηελ αζθάιεηα φζν θαη γηα ηελ, εηο ην ειάρηζην, παξαθψιπζε ηεο 
ειεπζέξαο θπθινθνξίαο, εθηφο εάλ ηχρεη ηδηαίηεξεο πξνο ηνχην εγγξάθνπ εγθξίζεσο ηεο Γ/λνπζαο 
ππεξεζίαο, κε πξνεγνχκελε πιήξε αηηηνιφγεζε. Πξνθεηκέλνπ γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηα κέηξα 
αζθαιείαο θιπ ηζρχεη ε Πξφηππε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ θαη γεληθά, φζα 
αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν 22.  

Η απφζεζε πιηθψλ εθζθαθψλ ζην θαηάζηξσκα ή ηα πεδνδξφκηα δεκνζίσλ νδψλ ή ρψξσλ δεκνζίαο 
ρξήζεσο (π.ρ. πάξθα, πιαηείεο ή ζε ρεξζαία δψλε ιηκέλνο θιπ) επηηξέπεηαη επίζεο κφλν θαηφπηλ 
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εγγξάθνπ αδείαο ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν ππεξεζίαο φπνπ νξίδεηαη ε έθηαζε ηεο απνζέζεσο, ν ρξφλνο 
παξακνλήο ησλ πιηθψλ θιπ. ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε έγθξηζε γηα ηελ ελαπφζεζε δίδεηαη απφ ηνλ 
επηβιέπνληα κεραληθφ κε ζρεηηθή αλαγξαθή ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. 

Άξζξν 24ν: Εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ Koηλήο Ωθέιεηαο (Ο.Κ.Ω.)   

α) Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη είλαη ελδερφκελν ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ 
ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ. νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζζνχλ απφ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο. 

β) Οη εξγαζίεο γηα ηηο αλσηέξσ κεηαηνπίζεηο, πνπ κπνξνχλ λα είλαη πξνζσξηλέο ή θαη κφληκεο αλ ηπρφλ 
εκπίπηνπλ. ζε εχξνο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ ή αλ ππάξρνπλ άιινη ιφγνη, ζα εθηεινχληαη κε ηε θξνληίδα 
ησλ νξγαληζκψλ απηψλ (ΓΔΗ, ΟΣΔ θιπ) θαη θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκεημε ζα έρεη κ' απηέο ν 
αλάδνρνο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Δ..Τ. Ο αλάδνρνο φκσο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
δηεπθνιχλεη απξνθαζίζησο ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 138 ηνπ Ν. 
4412/2016, δηθαηνχκελνο αλαιφγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο φρη φκσο θαη απνδεκηψζεσο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ηπρφλ θαζπζηεξήζεη ιφγσ εθηειέζεσο ησλ κεηαηνπίζεσλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο θαη 
επεξεάζεη ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλάινγα πξνο ηελ εγθεθξηκέλε πξνζεζκία εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ 
ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο.  

γ) Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσξηλέο κεηαηνπίζεηο, ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, κπνξεί θαηφπηλ εληνιήο ηεο 
ππεξεζίαο λα ηηο εθηειέζεη θαη ν αλάδνρνο, πιεξσλφκελνο κε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο.  

δ) Η ππεξεζία επίζεο κπνξεί λα αλαζέζεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζηνλ αλάδνρν ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ κεηαηνπίζεσο δηθηχσλ (π.ρ. πδξεχζεσο θιπ) πνπ αλήθνπλ Π.ρ. ζε Κνηλφηεηεο ε 
Γήκνπο θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ απηέο ιφγσ νηθνλνκηθήο ή άιιεο αδπλακίαο. Οη 
εξγαζίεο απηέο ζα πιεξσζνχλ κε ζπκβαηηθέο ή λέεο ηηκέο κνλάδνο.  

ε) Πεξαηηέξσ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο παξνχζεο, λα παίξλεη φια ηα 
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή πξνθιήζεσο δεκηψλ ζηα δίθηπα Ο.Κ.Ω. θαη κάιηζηα πξνθεηκέλνπ γηα 
ππφγεηα δίθηπα ζα πξέπεη, πξηλ αξρίζεη ηηο εξγαζίεο, λα θξνληίζεη λα ηνπ ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ 
αληίζηνηρν νξγαληζκφ ή θαη απφ ηελ αξκφδην ζηξαηησηηθή αξρή, αλ πξφθεηηαη γηα παξακεζφξην πεξηνρή.    

ζη) Οη δαπάλεο κεηαηνπίζεσο ησλ αγσγψλ (δηθηχσλ) ησλ Ο.Κ.Ω. θαηαβάιινληαη ζε βάξνο ησλ 
πηζηψζεσλ ηνπ έξγνπ. 

Άξζξν 25ν: Ηκηηειείο εξγαζίεο 

Γελ επηηξέπεηαη νχηε θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, νχηε κεηά ηελ απνπεξάησζε απηνχ, λα 
παξακέλνπλ εκηηειείο εξγαζίεο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ δεκία ζην εθηεινχκελν έξγν ε ζηα 
εθηειεζζέληα έξγα ή ζε παξαθείκελεο ζέζεηο. Γελ επηηξέπεηαη επίζεο ε ρξνληθή κεηάζεζε εθηειέζεσο ησλ 
εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ εθηφο αλ πξνεγεζεί εηδηθή 
έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

Άξζξν 26ν: Μεηξών έξγνπ  

Μέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή 
επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ «φπσο 
θαηαζθεπάζηεθε».  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ 
«κεηξψνπ έξγνπ», ηα ηεχρε, νη εθζέζεηο, ηα ζρέδηα, νη πίλαθεο, ηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα θαη ηα ινηπά 
ζηνηρεία πνπ ην ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη ε κνξθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ 
εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν ζε 
πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ κεηξψνπ, ε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ, ηα αξκφδηα φξγαλα, θαζψο 
θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

Άξζξν 27ν: πληήξεζε ησλ έξγσλ  

Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε 
ζπληήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη 
γεληθά ζε δεθαπέληε (15) κήλεο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ήηαλ ε πξνζαχμεζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε ζη' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ε εληειψο εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε λα νξίδεηαη κεγαιχηεξνο ρξφλνο εγγχεζεο 
ελδερνκέλσο θαη κε ηδηαίηεξν αληάιιαγκα, φρη φκσο κεγαιχηεξνο απφ ηξία (3) έηε. Γηα έξγα 
πξνυπνινγηζκνχ δεκνπξάηεζεο κέρξη 250.000 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, εθφζνλ ε θχζε ησλ εξγαζηψλ ην 
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επηηξέπεη ή γηα έξγα πνπ δελ λνείηαη καθξνρξφληα ζπληήξεζή ηνπο, κπνξεί κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε λα 
θαζνξίδεηαη ρξφλνο εγγχεζεο κηθξφηεξνο ησλ δεθαπέληε (15) κελψλ. Ο ρξφλνο εγγχεζεο αξρίδεη απφ ηε 
βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλ κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ απηή ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε 
ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν 
ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε. 

Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί 
ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο. 
Δξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θινπψλ ή βαλδαιηζκψλ απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη 
ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ 
αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία.   

Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο, νη 
απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ ή φπσο αιιηψο πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Οη εξγαζίεο θαη 
ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ ηεχρνο ν κνξθφηππνο ηνπ νπνίνπ θαη ε ζπρλφηεηα 
θαηαγξαθήο πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή ζπκθσλνχληαη κε ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 

Οη δαπάλεο ζπληεξήζεσο ηνπ έξγνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, πεξηιακβαλφκελεο ζηελ ακνηβή πνπ 
θαηαβάιιεηαη ζ' απηφλ ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

Η επηηξνπή νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ειέγρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαιαβήο θαη ηελ θαηάζηαζε 
ηεο ζπληεξήζεσο ηνπ έξγνπ.   

Δάλ ε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ έγηλε πιεκκειψο ε επηηξνπή αλαβάιιεη ηελ παξαιαβή κέρξη ζπληειέζεσο 
άξηηαο ζπληεξήζεσο. 
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ΣΖΕΡΜΘΑΔΩΝ  22-11-2018 
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