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Άρκρο 1-Αντικείμενο Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων 
 
Θ παροφςα Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (ΕΣΥ) αφορά ςτουσ γενικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ, με βάςθ τουσ 
οποίουσ (και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ), κα 
εκτελεςτεί από τον ανάδοχο που κα αναδειχκεί για κάκε τμιμα  του ζργου «Εγκαταςτάςεισ 
μθχανθμάτων διαμόρφωςθσ κατάλλθλου αεριςμοφ λόγω κορωνοϊοφ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 
τετρακοςίων τριϊν χιλιάδων διακοςίων είκοςι πζντε ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν (403.225,80€), πλζον Φ.Π.Α. 
24% ενενιντα ζξθ χιλιάδων επτακοςίων εβδομιντα τεςςάρων ευρϊ και είκοςι λεπτϊν ( 96.774,20€), ιτοι 
ςυνολικισ δαπάνθσ πεντακοςίων χιλιάδων ευρϊ (500.000€). 
 
Σο ακριβζσ αντικείμενο του ζργου κα είναι όπωσ ορίηεται ςτθν Σεχνικι Περιγραφι, τθ Διακιρυξθ 
Δθμοπραςίασ και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ που τθ ςυνοδεφουν. 
 
Σο ζργο αφορά εργαςίεσ επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, αναβάκμιςθσ, προμικειασ και επζκταςθσ μθχανθμάτων 
αεριςμοφ και ψφξθσ προκειμζνου να διαμορφϊνεται το κατάλλθλο περιβάλλον ςυνκθκϊν εργαςίασ και 
διαβίωςθσ των ενοίκων των κτιρίων τα οποία ςυντθρεί ο Διμοσ Ακθναίων, δθλαδι Δθμοτικϊν Κτιρίων, 
μιςκωμζνων κτιρίων από τον Διμο Ακθναίων και χολικϊν Μονάδων. 
 
Άρκρο 2-Οριςμοί - Συντομογραφίεσ Οριςμοί 
 
Οι λζξεισ και εκφράςεισ που χρθςιμοποιοφνται ζχουν το νόθμα που κακορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 2 του ν.4412/2016. Ενδεικτικά αναφζρονται: 
 
ωσ «ανακζτουςεσ αρχζσ» νοοφνται το κράτοσ, οι αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 
ωσ «δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων» και ωσ «ςυμβάςεισ ζργων» νοοφνται οι ςυμβάςεισ που ζχουν ωσ 
αντικείμενο, ζνα από τα κάτωκι: α) τθν εκτζλεςθ ι ςυγχρόνωσ τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που 
αφοροφν μία από τισ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα II του Προςαρτιματοσ Α' και ςτο 
Παράρτθμα Λ του Προςαρτιματοσ Β ' του ν4412/2016, β) τθν εκτζλεςθ ι ςυγχρόνωσ τθ μελζτθ και τθν 
εκτζλεςθ ζργου, γ) τθν υλοποίθςθ, με οποιαδιποτε μζςα, ζργου ανταποκρινόμενου ςτισ απαιτιςεισ που 
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ορίηει θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ που αςκεί αποφαςιςτικι επιρροι ςτο είδοσ ι ςτθ μελζτθ 
του ζργου, 

ωσ «ζργο» νοείται το αποτζλεςμα ενόσ ςυνόλου οικοδομικϊν εργαςιϊν ι εργαςιϊν μθχανικοφ το οποίο 
επαρκεί αυτό κακαυτό για τθν εκπλιρωςθ μίασ οικονομικισ ι τεχνικισ λειτουργίασ. 

ωσ «οικονομικόσ φορζασ» νοείται κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι δθμόςιοσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν των 
προςϊπων ι/και φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων επιχειριςεων, που 
προςφζρει ςτθν αγορά εκτζλεςθ ζργου. 

με τουσ όρουσ «γραπτϊσ» ι «εγγράφωσ» νοείται κάκε ςφνολο λζξεων ι αρικμϊν το οποίο μπορεί να 
διαβάηεται, να αναπαράγεται και ςτθ ςυνζχεια να γνωςτοποιείται, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
πλθροφοριϊν που διαβιβάηονται και αποκθκεφονται με θλεκτρονικά μζςα. 

ωσ «θλεκτρονικό μζςο» νοείται ο θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ για τθν επεξεργαςία (ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ ψθφιακισ ςυμπίεςθσ) και τθν αποκικευςθ δεδομζνων, τα οποία διαβιβάηονται, διακινοφνται και 
λαμβάνονται με τθ χριςθ ενςφρματου, αςφρματου, οπτικοφ ι άλλου θλεκτρομαγνθτικοφ μζςου, 
ωσ «κατϊτατα όρια» νοοφνται τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 5 και 235 του ν.4412/2016όρια, 
ωσ «ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ» νοείται θ απλοποιθμζνθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ κάκε 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλει προςφορά 

ωσ «απευκείασ ανάκεςθ» νοείται θ διαδικαςία ανάκεςθσ χωρίσ εκ των προτζρων δθμοςιότθτα, ςτο 
πλαίςιο τθσ οποίασ οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ανακζτουν ςτον οικονομικό φορζα τθσ 
επιλογισ τουσ, κατόπιν ζρευνασ αγοράσ και διαβοφλευςθσ με ζναν ι περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 118 και328, 
ωσ «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ)» νοείται το Ολοκλθρωμζνο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τον προγραμματιςμό και τθ 
ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων και ςυμβάςεων, κατά τθν ζννοια τθσ διάταξθσ τθσ περίπτωςθσ 5 τθσ 
παραγράφου 1 του ν4412/2016, με τθ χριςθ και εφαρμογι Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και 
Επικοινωνιϊν(ΣΠΕ), 
ωσ «χριςτεσ ΕΘΔΘ» νοοφνται οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ και οι οικονομικοί φορείσ που 
χρθςιμοποιοφν το ΕΘΔΘ, 

ωσ «Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ)» νοείται το πλθροφοριακό ςφςτθμα, 
που αποτελεί μζροσ του Ε..Θ.Δ.Θ.. και ζχει ωσ ςκοπό τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςιοποίθςθ 
ςτοιχείων που αφοροφν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

ωσ «Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων» ι ωσ «Αρχι» νοείται θ Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι 
που ζχει ςυςτακεί με το ν.4013/2011, 

ωσ «κράτοσ - μζλοσ» νοείται κάκε κράτοσ που ζχει προςχωριςει ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 
ωσ «τρίτθ χϊρα» νοείται κάκε κράτοσ που δεν ζχει προςχωριςει ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 
ωσ «Ζνωςθ» νοείται θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 
ωσ «Επιτροπι» νοείται θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 
ωσ «Δ» νοείται θ ςυμφωνία περί δθμοςίων ςυμβάςεων θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το ν. 
2513/1997 (A'139), 

οι όροι «Δθμόςιοσ Σομζασ», «Γενικι Κυβζρνθςθ» και «Κεντρικι Κυβζρνθςθ» ζχουν τθν ζννοια που 
ορίηεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4270/2014 (A'143), 

ωσ «ςυμφωνθτικό» νοείται θ γραπτι ςυμφωνία μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του αναδόχου, 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ οποίασ αποτελοφν όλα τα ςχετικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ θ προςφορά του 
αναδόχου, κακϊσ και οι πάςθσ φφςεωσ τροποποιιςεισ τθσ ςυμφωνίασ αυτισ, 

ωσ «ανάδοχοσ» ι «εργολιπτθσ» νοείται ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο ζχει ανατεκεί με δθμόςια, θ 
καταςκευι ζργου. 
 
Πζραν των ανωτζρω τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων ιςχφουν και οι κάτωκι οριςμοί (παρ. 2, άρκρο 2 
ν.4412/2016): 
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ωσ «Κφριοσ του Ζργου» (ΚτΕ) ι «Εργοδότθσ» νοείται το Δθμόςιο ι άλλοσ φορζασ του δθμόςιου τομζα, για 
λογαριαςμό του οποίου καταρτίηεται θ δθμόςια ςφμβαςθ ι ςφμβαςθ. τθν παροφςα ςφμβαςθ είναι ο 
Διμοσ Ακθναίων. 

ωσ «Φορζασ καταςκευισ του ζργου» νοείται θ αρμόδια ανακζτουςα αρχι ι υπθρεςία αυτισ που ζχει τθν 
ευκφνθ υλοποίθςθσ του ζργου. τθν παροφςα ςφμβαςθ είναι ο Διμοσ Ακθναίων. 

ωσ «Ρροϊςταμζνθ Αρχι» νοείται θ αρχι ι θ υπθρεςία ι το όργανο του φορζα καταςκευισ του ζργου που 
εποπτεφει τθν καταςκευι του αςκϊντασ για λογαριαςμό του αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ, ιδίωσ ςε 
κζματα τροποποίθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν παροφςα ςφμβαςθ είναι για το προ ςυμβατικό 
ςτάδιο κυρίωσ, είναι θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ακθναίων και για τα επόμενα το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο του Διμου Ακθναίων. 

ωσ «Διευκφνουςα υπθρεςία» ι «Επιβλζπουςα Υπθρεςία» νοείται θ τεχνικι υπθρεςία του φορζα 
καταςκευισ του ζργου που είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ, ζλεγχο και διοίκθςθ τθσ καταςκευισ 
του ζργου, ςτθν παροφςα ςφμβαςθ είναι θ Διεφκυνςθ Κτιριακισ Υποδομισ του Διμου Ακθναίων. 
ωσ «Τεχνικό Συμβοφλιο» νοείται το ςυλλογικό όργανο που ζχει τθν αρμοδιότθτα να γνωμοδοτεί για τθν 
ζκδοςθ αποφάςεων, όταν προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία ι ηθτείται από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι, 
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ είναι το Τεχνικό Συμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων Ρεριφζρειασ Αττικισ. 

ωσ «επιτελεςτικότθτα» νοείται το ςφνολο των μετριςιμων ιδιοτιτων ενόσ ζργου, οι οποίεσ αναφζρονται 
ςτθν ταυτόχρονθ φπαρξθ αςφάλειασ, λειτουργικότθτασ και αιςκθτικισ εμφάνιςθσ για τθν τεχνικι διάρκεια 
ηωισ του. 

 

Άρκρο 3-Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 
Για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του ζργου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω 
νομοκετθμάτων όπως ισχύουν: 
του ν. 4605/2019(Αϋ52) και ιδίωσ το άρκρο 43, 
του ν. 4472/2017 (Αϋ74) και ιδίωσ των άρκρων 118 και119, 
του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
του ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ εργολθπτικϊν 
επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα», 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 
του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 
Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ»(Α’74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ, 
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», 
του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων», 
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ», 
των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 20, των άρκρων 80-110, τθσ παραγράφου 1α του άρκρου 176 ν. 
3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων»(ΚΔΕ), 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 
του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 
του π.δ80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) 
του π.δ28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”, 
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τθσ με αρ. 57654/2017 Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 
τθσ με αρ. 56902/215/19-05-2017 Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1924) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων(Ε..Θ.ΔΘ..)», 
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ». 
 
Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το 
ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. 
 
Επίςθσ κα ιςχφςουν: 

 Οι Προδιαγραφζσ των Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ) ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 26 /2012 
του Τπουργείου Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων  

 Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Σεχνολογίασ κυροδζματοσ. 

 Ο Νζοσ Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ οικοδομικϊν ζργων. 

 Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ φορτίςεων δομικϊν ζργων. 

 Οι αποφάςεισ και εγκφκλιοι που αναφζρονται ςε ειδικζσ καταςκευζσ, ςε εγκρίςεισ ςιδθροφ οπλιςμοφ 
και λοιπϊν υλικϊν, ςε εγκρίςεισ ςυςτθμάτων προζνταςθσ κ.λπ. 

 Οι Ευρωκϊδικεσ 3, 4, 5 και 6. 

 Ο Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ. 

 Ο Κανονιςμόσ κερμομόνωςθσ κτιρίων. 

 Οι Κανονιςμοί Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων. 

 Οι Κανονιςμοί Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων. 

 Οι Κανονιςμοί Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων. 

 Ο Κανονιςμόσ μελζτθσ, καταςκευισ ελζγχου και ςυντθριςεωσ επικοινωνιακϊν δικτφων οικοδομϊν. 

 Οι Κανονιςμοί διακζςεωσ λυμάτων, ακακάρτων κ.λπ. 

 Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ που περιλαμβάνονται ςτα υμβατικά τεφχθ. 

 Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ΤΔΕ. 

 Σα Πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Σ. 

 Οι τοπικζσ δεςμεφςεισ (π.χ. Αρχαιολογικισ Τπθρεςίασ) 

 Οι διατάξεισ τθσ Δ.Ε.Θ., τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ, του Ο.Σ.Ε. και γενικά των Ο.Κ.Ω. 

 Οι ιςχφοντεσ κανονιςμοί, οδθγίεσ και διατάξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλοι κανονιςμοί χωρϊν 
τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ για όςεσ περιπτϊςεισ δεν καλφπτονται από τουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ. 

 ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των παραπάνω διατάξεων αποφαςίηει ο Εργοδότθσ για τθν 
διάταξθ που ιςχφει. 
 
Άρκρο 4-Γλϊςςα 
 
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Συχόν ενςτάςεισ ι 
προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. (παρ. 3, άρκρο 281 του ν.4412/2016). 

 

Άρκρο 5-Συμβατικά ςτοιχεία 
 
χετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 άρκρου 105 κακϊσ και του 
άρκρου 135 του ν. 4412/2016. 
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο, αλλθλοςυμπλθρϊνονται, ςε 
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω. 
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1. Σο ςυμφωνθτικό. 
2. Θ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ. 
3. Θ Οικονομικι Προςφορά. 
4. Σο Σιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ. 
5. Θ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.). 
6. Θ Σεχνικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα 

Παραρτιματα τουσ. 
7. Θ Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.). 
8. Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 
9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου. 
10. Σο εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

 
Άρκρο 6-Συμφωνθτικό 

 
Ωσ «ςυμφωνθτικό» νοείται θ γραπτι ςυμφωνία μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του αναδόχου, 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ οποίασ αποτελοφν όλα τα ςχετικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 
 
Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ 
διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι 
του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 
1 του άρκρου 106. 
 
Μζχρι τθν πλιρθ εκκακάριςθ τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ κάκε μεταβολι των ςτοιχείων αυτϊν δθλϊνεται 
υποχρεωτικά και χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία. Διαφορετικά κάκε κοινοποίθςθ που 
γίνεται ςτθν παλαιότερθ διεφκυνςθ που ζχει δθλϊςει ο ανάδοχοσ, επιφζρει όλα τα νόμιμα αποτελζςματα 
τθσ. 
 
Ο ανάδοχοσ, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δθλϊνει εγγράφωσ για τθν παραλαβι των εγγράφων 
εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο πρόςωπο, κάτοικο τθσ ζδρασ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, το οποίο 
εγκρίνεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Θ διλωςθ του αναδόχου ςυνοδεφεται από διλωςθ και του 
εξουςιοδοτοφμενου προςϊπου ότι  αποδζχεται τον γενόμενο διοριςμό του. Κάκε κοινοποίθςθ προσ αυτόν 
κεωρείται ότι γίνεται προσ τον ανάδοχο. Αντικατάςταςθ του προςϊπου αυτοφ είναι δυνατι με ανάλογθ 
εφαρμογι τθσ παραπάνω διαδικαςίασ. Θ αντικατάςταςθ ιςχφει μόνο μετά τθν αποδοχι του νζου 
προςϊπου από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ζχει πάντοτε το δικαίωμα να ηθτά 
τθν αντικατάςταςθ του, αν αυτόσ αρνθκεί τθν παραλαβι εγγράφων ι απουςιάηει ςυςτθματικά από τθν 
ζδρα του ι γενικά κρικεί ακατάλλθλοσ. τθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ορίςει 
χωρίσ καμιά κακυςτζρθςθ νζο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 
Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ ζργου, επανυπολογίηονται, ςε ςυνδυαςμό με τθν 
ζκπτωςθ, οι προβλεπόμενεσ δαπάνεσ για το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Π.Α.), τθν ανακεϊρθςθ και 
γενικά οτιδιποτε προβλζπεται πζραν τθσ δαπάνθσ καταςκευισ του ζργου. (άρκρα 105 και 135 του 
ν.4412/2016). 
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Άρκρο 7-Διοίκθςθ του ζργου –Επίβλεψθ 
 
Θ παρακολοφκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ διοίκθςθ των ζργων αςκοφνται από τθν αρμόδια τεχνικι υπθρεςία του 
φορζα καταςκευισ του ζργου (Διεφκυνςθ Κτιριακισ Υποδομισ Διμου Ακθναίων), θ οποία ορίηει τουσ 
τεχνικοφσ υπαλλιλουσ που κα αςχολθκοφν ειδικότερα με τθν επίβλεψθ, προςδιορίηει τα κακικοντα τουσ 
όταν είναι περιςςότεροι από ζναν, παρακολουκεί το ζργο τουσ και γενικά προβαίνει ςε κάκε ενζργεια που 
απαιτείται για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των ζργων. 

 

Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ορίηει ωσ επιβλζποντεσ και βοθκοφσ αυτϊν για το ζργο ι τμιματα του ι είδθ 
εργαςιϊν τεχνικοφσ κατά προτίμθςθ υπαλλιλουσ που ζχουν τθν κατάλλθλθ ειδικότθτα, ανάλογα με τα 
ςτελζχθ που διακζτει, τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και τθν αξιολόγθςθ του ζργου και του προςωπικοφ. Οι 
επιβλζποντεσ αποτελοφν τουσ άμεςουσ βοθκοφσ του προϊςτάμενου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ςτθν 
άςκθςθ των κακθκόντων τθσ που ςχετίηονται με το ζργο, όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ επί μζρουσ διατάξεισ 
του παρόντοσ τίτλου. Δεν αποκλείεται θ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ από τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία όταν ορίηει ομάδα επίβλεψθσ, περιλαμβάνει τον ςυντονιςτι, τουσ 
επιβλζποντεσ και τουσ βοθκοφσ τουσ, με ςαφϊσ κακοριςμζνα κακικοντα ςτθν απόφαςθ οριςμοφ, ιδίωσ 
ςε ό, τι αφορά τισ απαιτιςεισ υπογραφισ εγγράφων και ςτοιχείων. Για τθν παραλαβι των αφανϊν 
εργαςιϊν και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων ορίηει επίςθσ τριμελι επιτροπι τεχνικϊν 
υπαλλιλων. Όταν για οποιοδιποτε λόγο δεν είναι δυνατόσ ο οριςμόσ τριμελοφσ επιτροπισ τεχνικϊν 
υπαλλιλων, αυτι θ επιτροπι μπορεί να ςυγκροτθκεί από (2) δφο υποχρεωτικά μζλθ τεχνικοφσ 
υπαλλιλουσ και τον επιβλζποντα. 
 
τθν περίπτωςθ καταςκευισ ζργου με ανάκεςθ ςε ανάδοχο, θ επίβλεψθ αποςκοπεί ςτθν πιςτι 
εκπλιρωςθ από τον ανάδοχο των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ τθσ τζχνθσ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτον προοριςμό του. Θ υποχρζωςθ τθσ επίβλεψθσ να 
προβαίνει ςε κάκε ενζργεια για τθν πιςτι εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, δεν 
μειϊνει ςε καμιά περίπτωςθ τισ ευκφνεσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθ 
ςφμβαςθ. Θ επίβλεψθ μπορεί να αςκθκεί, εκτόσ από τον τόπο των ζργων, και ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που 
καταςκευάηονται τμιματα του ζργου. 
 
ε περιπτϊςεισ μεγάλων ι ειδικϊν ι ςθμαντικϊν ζργων, θ επίβλεψθ μπορεί να γίνει με κλιμάκιο τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ, που ζχει επικεφαλισ τεχνικό κατθγορίασ ΠΕ και τον απαιτοφμενο αρικμό 
βοθκϊν και άλλου τεχνικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ. Σο κλιμάκιο επίβλεψθσ μπορεί να εγκαταςτακεί 
ςτθν ζδρα τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ι με απόφαςθ του αρμόδιου Τπουργοφ ςτον τόπο των ζργων. 
 
Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου ςυντάςςει και ςτζλνει ςτθν 
προϊςταμζνθ  αρχι, κάκε τρίμθνο, ςυνοπτικζσ ανακεφαλαιωτικζσ εκκζςεισ για τθν πορεία του ζργου και 
τα ςθμαντικά προβλιματα που ςχετίηονται με τθν καταςκευι του. τισ εκκζςεισ αυτζσ περιλαμβάνεται 
υποχρεωτικά ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν πορεία εφαρμογισ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ του ζργου, με τον 
εντοπιςμό ςφαλμάτων τθσ προμζτρθςθσ και με τθν εμφάνιςθ απρόβλεπτων περιςτάςεων που ιδθ ζλαβαν 
χϊρα ι είναι ςε εξζλιξθ και εκτίμθςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ για το αν ςτο επόμενο τρίμθνο 
προβλζπεται να προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και για το κόςτοσ των 
εργαςιϊν αυτϊν, προκειμζνου θ προϊςταμζνθ αρχι να αποφαςίςει ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ του ζργου ι τθ 
μείωςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Όταν παρίςταται ανάγκθ διαπίςτωςθσ πραγματικϊν περιςτατικϊν, τα οποία δεν καλφπτονται από άλλεσ 
διατάξεισ του παρόντοσ, το αρμόδιο όργανο ι θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί να προβαίνει ςε αυτοψία που 
διενεργείται από κατάλλθλο τεχνικό υπάλλθλο ι επιτροπι από τεχνικοφσ υπαλλιλουσ που ςυντάςςουν 
ςχετικι ζκκεςθ. Όταν γίνονται τζτοιεσ αυτοψίεσ καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ, αν ςυντρζχει 
περίπτωςθ (άρκρο 136,ν.4412/2016). 
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Άρκρο 8-Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

 
Κατά τθν εκτζλεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που 
ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του 
Προςαρτιματοσ Α'. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτασ τουσ (παρ. 2,άρκρο 136,ν.4412/2016). 
 
φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 138 του ν.4412/2016: 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ 
ςφμφωνεσ προσ αυτι και το νόμο ζγγραφεσ εντολζσ του φορζα καταςκευισ του ζργου. 
Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί με ακρίβεια τθ διάταξθ και τισ διαςτάςεισ των διαφόρων μερϊν 
του ζργου, όπωσ προκφπτουν από τα εγκεκριμζνα ςχζδια ι άλλα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ, τα οποία δεν 
επιδζχονται τροποποιιςεων ι αλλαγϊν, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. 
Οι ζγγραφεσ εντολζσ που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τθ ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ των 
ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 3 του άρκρου 156 του ν.4412/2016, κακϊσ και 
θ εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο. Ο 
ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να λάβει αποηθμίωςθ ι αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που ζγιναν χωρίσ 
ζγγραφθ διαταγι, ζςτω και αν αυτζσ βελτιϊνουν το ζργο. Αν θ χωρίσ ζγκριςθ μεταβολι επιφζρει μείωςθ 
ποςοτιτων ι διαςτάςεων, καταβάλλεται μόνο θ αξία των ποςοτιτων των εργαςιϊν που ζχουν πράγματι 
εκτελεςκεί χωρίσ να αποκλείεται εφαρμογι των διατάξεων για κακοτεχνία. 
 
Κατ' εξαίρεςθ, ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ εντολι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για τροποποιιςεισ ι 
ςυμπλθρϊςεισ μπορεί να δίνεται και προφορικά ςτον τόπο των ζργων. τθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να 
γίνει ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο θμερολόγιο του ζργου. Αν τθ διαταγι αυτι δίνει ο επιβλζπων, οφείλει να 
ενθμερϊςει αμελλθτί εγγράφωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, για τθν ζκδοςθ κανονικισ εντολισ θ οποία 
εκδίδεται εντόσ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν ανωτζρω ζγγραφθ ενθμζρωςθ. Αν θ εντολι αυτι 
διαφοροποιεί μερικά ι ολικά τισ εντολζσ του επιβλζποντα, ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ 
που ζχει εκτελζςει, ςφμφωνα με  τθν εντολι τθσ επίβλεψθσ μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ. 
 
Αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για το ζργο όλο το 
απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, μθχανιματα, οχιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία και 
οποιαδιποτε άλλα μζςα. Ο ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ 
για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ, οι 
δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι 
δαπάνεσ των υλικϊν και τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ, φκοράσ τουσ κ.λπ., οι δαπάνεσ λειτουργίασ, 
ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ 
κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ ςφςταςθσ και διάλυςθσ εργοταξίων, οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων 
ηθμιϊν ςτο προςωπικό του, ςτον κφριο του ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και γενικά κάκε είδουσ δαπάνθ 
απαραίτθτθ για τθν καλι και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου. 
 
Οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο, 
όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ' εξαίρεςθ, φόροι του 
Δθμοςίου, λοιπά τζλθ που βαρφνουν άμεςα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο 
μζτρο που ίςχυαν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, 
αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Σα δφο προθγοφμενα εδάφια δεν 
ιςχφουν για το φόρο ειςοδιματοσ ι τισ παρακρατιςεισ ζναντι του φόρου αυτοφ. 
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Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων 
και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου 
ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. χετικά με τθ λιψθ 
μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι 
ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα.  
 
Ο ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκαλείται προσ οιονδιποτε 
από τθν παράβαςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για τθν καταβολι των 
ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του 
Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΛ-ΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (B' 266), 
ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΛΠΑΔ/01Κ889/ 27.11.2002 (Β ' 16), ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, 
κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ 
τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου. 
 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει αμζςωσ τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία αν κατά τθν 
καταςκευι των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. τθν περίπτωςθ αυτι 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. Για τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι διακοπι τουσ από αυτι 
τθν αιτία, ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 
 
Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε άλλων ζργων ι 
εργαςιϊν φορζα του δθμόςιου τομζα, που είναι δυνατόν να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ 
εργολαβίασ του, να προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ και εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι 
διακοπι λειτουργίασ τουσ και χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ 
αποκατάςταςθ των βλαβϊν ι διακοπϊν. 
 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ ςτα εργοςτάςια 
που καταςκευάηονται τμιματα του ζργου και γενικά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που κρίνει απαραίτθτο θ 
διευκφνουςα υπθρεςία. Ο διευκφνων από μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ τα ζργα υποχρεοφται, μετά 
από ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, να ςυνοδεφει τουσ υπαλλιλουσ που επιβλζπουν, διευκφνουν ι 
επικεωροφν τα ζργα, κατά τισ μεταβάςεισ για επίβλεψθ, ζλεγχο ι επικεϊρθςθ ςτον τόπο των ζργων ι 
ςτουσ άλλουσ τόπουσ παραγωγισ, κακϊσ και των ςυμβοφλων και εμπειρογνωμόνων. 
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ κάκε τρίμθνο να ςυντάςςει 
και να ςτζλνει ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, μζςω τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, ςυνοπτικζσ ανακεφαλαιωτικζσ 
εκκζςεισ για τθν πορεία του ζργου, αναλόγου περιεχομζνου με τισ αντίςτοιχεσ εκκζςεισ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ που προβλζπονται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 136 του ν.4412/2016. Οι εκκζςεισ αυτζσ δεν 
κεωροφνται ωσ αιτιματα του αναδόχου, οφτε ωσ παραιτιςεισ από δικαιϊματα του και οι απαντιςεισ επ' 
αυτϊν δεν ςυνιςτοφν βλαπτικζσ πράξεισ, κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 174 του 
ν.4412/2016. 

 
Άρκρο 9-Συμμόρφωςθ με το κεςμικό πλαίςιο – Τιρθςθ αςτυνομικϊν διατάξεων 
 
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί το ςφνολο των κανόνων του εςωτερικοφ 
δικαίου, τθν κοινοτικι νομοκεςία, κακϊσ και τθ διεκνι νομοκεςία, που ζχει καταςτεί εςωτερικό δίκαιο. Θ 
κατά τα προθγοφμενα ςυμβατικι υποχρζωςθ του Αναδόχου αναφζρεται ςτουσ κανόνεσ δικαίου που 
διζπουν τισ πράξεισ ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι 
παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια 
με αυτζσ. Επιπροςκζτωσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί τουσ κανόνεσ 
δικαίου τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ άλλων κρατϊν, εφόςον οι τελευταίοι διζπουν πράξεισ ι παραλείψεισ 
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εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτζσ. 
 
Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ του Αναδόχου επεκτείνονται και ςτθν τιρθςθ του δικαίου τθσ διεκνοφσ ευκφνθσ 
για τισ περιπτϊςεισ που τυχόν ζχουν εφαρμογι και τθσ οποίασ ο μθχανιςμόσ κινείται αυτόματα και 
απειλοφνται κυρϊςεισ τόςο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όςο και κατά του κράτουσ τθσ υπθκοότθτάσ του 
ι τθσ ζδρασ του. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Τπθρεςία 
το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ι άλλων δθμοςίων ι ιδιωτικϊν εγγράφων, που του κοινοποιοφνται 
και αναφζρονται ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Θ υποχρζωςι του αυτι καλφπτει 
και ζγγραφα που εκδόκθκαν από αρχζσ τθσ αλλοδαπισ. 
 
Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των Νόμων, των Αςτυνομικϊν και λοιπϊν διατάξεων, 
υποχρεοφται ειδικότερα να ανακοινϊνει χωρίσ αμζλεια ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία τισ ςχετικζσ διαταγζσ 
και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ κτλ., που 
απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 10-Κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο − εκπροςϊπθςθ 

 
Θ επικοινωνία των υπθρεςιϊν που εκτελοφν ζργα με τον ανάδοχο ςυντελείται είτε: α)με τθλεομοιοτυπία, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του ν. 2672/1998 είτε β)με όργανο τθσ υπθρεςίασ ι 
οποιοδιποτε άλλο δθμόςιο όργανο είτε γ)με δικαςτικό επιμελθτι, κατόπιν παραγγελίασ του αρμόδιου 
οργάνου είτε πλθρεξουςίου νομικοφ εκπροςϊπου του είτε δ)με email θλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά τισ 
κείμενεσ διατάξεισ. 
 
Ο ανάδοχοσ γνωςτοποιεί ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ι τουσ πλθρεξοφςιουσ. 
Όταν πρόκειται για υπογραφι του χρονοδιαγράμματοσ, των επιμετριςεων, των πρωτοκόλλων αφανϊν 
εργαςιϊν, των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε.), των 
Ανακεφαλαιωτικϊν Πινάκων, ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων, των πιςτοποιιςεων και τθσ επί τόπου 
παρακολοφκθςθσ και διοίκθςθσ καταςκευισ του ζργου, ο ανάδοχοσ μπορεί να αντιπροςωπευκεί από 
τεχνικό ςτζλεχοσ τθσ επιχείρθςθσ ι άλλο τεχνικό που ζχει τα νόμιμα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα. Ο 
ανωτζρω τεχνικόσ μπορεί να είναι ολικά ι μερικά και πλθρεξοφςιοσ ι εκπρόςωποσ του αναδόχου. (κατά 
τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 143, 159 κ 160 του ν.4412/2016). 
 
Άρκρο 11-Διεφκυνςθ των ζργων από τον ανάδοχο - Ρροςωπικό αναδόχου 
 
Θ διεφκυνςθ των ζργων από τθν πλευρά του αναδόχου ςτουσ τόπουσ καταςκευισ τουσ γίνεται από 
τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί από τθν διευκφνουςα υπθρεςία. Θ επί 
του τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου του αναδόχου είναι 
υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ του καταςκευαηόμενου ζργου. Με απόφαςθ του 
Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να κακορίηεται ι και να αναπροςαρμόηεται ο 
αρικμόσ των τεχνικϊν επί τόπου των ζργων, ανάλογα με τον προχπολογιςμό και τθ φφςθ του 
εκτελοφμενου ζργου (άρκρο 139,ν.4412/2016) 
 
Άρκρο 12-Εχεμφκεια 

Εκτόσ αν προβλζπεται άλλωσ ςτθν κείμενθ νομοκεςία και με τθν επιφφλαξθ των υποχρεϊςεων ςχετικά με 
τθ δθμοςιοποίθςθ των ςυναπτόμενων ςυμβάςεων και τθν ενθμζρωςθ των υποψθφίων και των 
προςφερόντων, ο ανακζτων φορζασ δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οικονομικοί 
φορείσ και τισ οποίεσ ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεικτικά, των 
τεχνικϊν ι εμπορικϊν απορριτων και των εμπιςτευτικϊν πτυχϊν των προςφορϊν. 
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Οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να επιβάλλουν απαιτιςεισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, με ςκοπό τθν 
προςταςία του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν, τισ οποίεσ παρζχουν οι ανακζτοντεσ φορείσ 
κακ' όλθ τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που κακίςτανται 
διακζςιμεσ ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ προεπιλογισ, ανεξαρτιτωσ του αν αυτό ζχει 
αποτελζςει ι όχι αντικείμενο γνωςτοποίθςθσ για τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ προεπιλογισ που 
χρθςιμοποιείται ωσ μζςο για τθν προκιρυξθ διαγωνιςμοφ. Οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν επίςθσ να 
απαιτιςουν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το 
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν 
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςθ του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςθ τθσ. 

 
Άρκρο13-Ρινακίδεσ Ρλθροφόρθςθσ 

Εκτόσ από όςα κακορίηονται ςτθν Σεχνικι Προδιαγραφι ιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων «εντόσ και εκτόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν» (εγκφκλιοσ ΔΛΠΑΔ/ΟΛΚ/502/01.07.2003), ο ανάδοχοσ του κάκε τμιματοσ του 
ζργου  κα επιβαρυνκεί με τθν δαπάνθ δφο πλθροφοριακϊν πινακίδων που κα τοποκετθκοφν  ςε κεντρικά 
ςθμεία των περιοχϊν του ζργου ανά Δθμοτικι κοινότθτα (ςθμεία επιλογισ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ). 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να προβεί ςτθν 
προμικεια και τοποκζτθςθ δφο πινακίδων ενδεικτικϊν του εκτελουμζνου ζργου ςε κζςεισ που κα 
υποδειχκοφν από τθν επίβλεψθ. Οι διαςτάςεισ των πινακίδων, οι αναφερόμενεσ ενδείξεισ (ονομαςία 
ζργου, κφριοσ του ζργου, Διευκφνουςα Τπθρεςία, μελετθτισ, Ανάδοχοσ,  προχπολογιςμόσ ζργου και 
χρονολογία ενάρξεωσ και περαιϊςεωσ), ο χρωματιςμόσ και ο τρόποσ ςτθρίξεωσ κακϊσ και οι κζςεισ 
τοποκετιςεωσ τουσ κα αποφαςιςτοφν υποχρεωτικά ςε ςυνεννόθςθ με τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία.  Θ 
τοποκζτθςθ των πινακίδων κα γίνει -μετά από ζγκριςθ των επιμζρουσ ςτοιχείων τουσ από τθν 
Διευκφνουςα Τπθρεςία -ζπειτα από αίτθςθ του αναδόχου. Οι δαπάνεσ προμικειασ, μεταφοράσ και 
τοποκετιςεωσ των ανωτζρω πινακίδων βαρφνουν τον Ανάδοχο του ζργου περιλαμβάνονται δε ςτα γενικά 
ζξοδα αυτοφ. ε περίπτωςθ μθ τοποκετιςεωσ των ανωτζρω πινακίδων μζςα ςτθν ανωτζρω οριηόμενθ 
προκεςμία, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία κα προβεί ςτθν προμικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ αυτϊν ςε 
βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου.  

ΣΟΛΧΕΛΑ ΧΕ∆ΛΑΜΟΤ ΠΛΝΑΚΛ∆Α ΕΡΓΟΤ 
Πινακίδεσ διαςτάςεων: 180x150cm, 90x70cm 
ΧΩΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΦΟΝΤΟ 74 Cyan, 33 Magenta, 0 Yellow, 21 Black 

ΧΩΜΑΤΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 
12 Cyan, 100 Magenta, 100 Yellow, 18Black ι 86 Cyan, 88 Magenta, 82 Yellow, 0Black 

ΓΑΜΜΑΤΟΣΕΙΕΣΚΑΙΜΕΓΕΘΟΣ 
Ρινακίδα 180x150 cm: PFDinDisplay/ Regular / απο 128pt  εωσ 180pt 

Ρινακίδα 90x70 cm: PFDinDisplay/ Bold/ απο 60 εωσ 80pt 

Ξακρίςµατα: Για τισ Πινακίδεσ 180x150cm και 90x70cm: 0,5cm 
Θ απόςυρςθ των πινακίδων πραγματοποιείται το αργότερο ζξι μινεσ μετά από το πζρασ των εργαςιϊν·  
 
Ο ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται με δαπάνεσ του να προβαίνει όπου και αν απαιτείται ςτθν προςωρινι 
φωτοςιμανςθ των ζργων που εκτελεί και να τθν μετακινεί με τθν πρόοδο των εργαςιϊν ςφμφωνα με τισ 
εντολζσ και τισ οδθγίεσ των Αρχϊν, ςτισ οποίεσ πρζπει πάντα να απευκφνεται, κακϊσ και ςτθν τοποκζτθςθ 
των απαιτοφμενων ςθμάτων και ενδεικτικϊν πινακίδων ςτισ διάφορεσ κζςεισ του εργοταξίου, κακϊσ και να 
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φροντίηει για τθν ςυντιρθςθ των ανωτζρω ςθμάτων και πινακίδων. τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν 
προβεί ςτθ φωτοςιμανςθ των ζργων και τθν επιςιμανςθ του εργοταξίου, θ διευκφνουςα Τπθρεςία, 
ανεξάρτθτα από τθν εφαρμογι των από τισ κείμενεσ διατάξεισ προβλεπομζνων κυρϊςεων, δικαιοφται, μετά 
από ςχετικι απόφαςι τθσ, να ανακζςει τθν εκτζλεςθ τόςο των εργαςιϊν φωτοςθμάνςεωσ, όςο και τοφτων 
τθσ επιςθμάνςεωσ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου, ο οποίοσ δεν παφει και για τθν περίπτωςθ 
αυτι να ζχει ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα που κα ςυμβεί, λόγω τθσ αμελείασ του να λάβει τα 
απαραίτθτα προςτατευτικά μζτρα. Θ δαπάνθ των ςε βάροσ του αναδόχου εκτελουμζνων ανωτζρω 
εργαςιϊν εκπίπτει κατά τθν ςφνταξθ εντολισ πλθρωμισ του. 
 
Άρκρο 14-Ροςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ αναδόχου 

τισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ και του τιμολογίου, τόςο τθσ υπθρεςίασ όςο και τθσ προςφοράσ, 
περιλαμβάνεται κάκε ςχετικι δαπάνθ, κακϊσ και τα γενικά ζξοδα και όφελοσ τθσ εργολθπτικισ 
επιχείρθςθσ. Αν γίνεται ρθτι μνεία ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να προςτίκεται ςτθν εκτιμϊμενθ 
αξία τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ, που ορίηεται ςε δεκαοκτϊ τοισ εκατό (18%) 
ανεξαρτιτωσ πθγισ χρθματοδότθςθσ ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται θ με αρ. πρωτ. 8371/ 27.7.2016 
ςυμφωνία μεταξφ Εργολθπτικϊν Ενϊςεων και Π.Ο.ΕΜΔΤΔΑ, όπωσ ιςχφει ι τυχόν μελλοντικζσ ςυμφωνίεσ 
(παρ.7, άρκρο 53 τουν.4412/2016) 
 
Επιπρόςκετα αναφζρουμε ότι ςτθν ζννοια του ποςοςτοφ γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του αναδόχου, το 
οποίο καταβάλλεται επί τθσ αξίασ των τιμϊν μονάδοσ εκτελεςκζντων εργαςιϊν περιλαμβάνονται: 
 
Οι δαπάνεσ ιατρικισ περίκαλψθσ όλου του προςωπικοφ του αναδόχου και οι δαπάνεσ για τθν κανονικι 
λειτουργία των εγκαταςτάςεων του εργοταξίου (φδρευςθ, κζρμανςθ κ.λ.π.) 
Οι μιςκοί και κάκε είδουσ αποηθμιϊςεισ αςφάλιςθσ και ζξοδα κίνθςθσ του διοικθτικοφ και Σεχνικοφ 
προςωπικοφ του αναδόχου. 
Σα ζξοδα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςφναψθσ εκτζλεςθσ και παραλαβισ των ζργων. 
Κάκε είδουσ φόροι, τζλθ, ζξοδα, εγγυιςεισ, τόκοι κίνθςθσ κεφαλαίων και λοιπζσ κάκε φφςθσ επιβαρφνςεισ. 
Ζξοδα εφαρμογισ των εγκεκριμζνων χαράξεων, δοκιμισ των υλικϊν και δοκιμϊν γενικά για τθν παράδοςθ 
των ζργων ςε κανονικι λειτουργία. 
Ζξοδα αςφάλιςθσ ι αποηθμίωςθσ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του αναδόχου και κάκε φφςθσ 
αποηθμίωςθ προσ τρίτουσ. 
 
Κάκε άλλθ δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι αναγκαία για τθν ορκι ζντεχνθ και ςφμφωνθ 
με τα ςυμβατικά ςτοιχεία εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι απαιτοφμενθ για τθν εκτζλεςθ των ζργων από κάκε 
πλευρά ςε ςχζςθ με τισ κείμενεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε είδουσ επιςφαλι ζξοδα. 
Σο όφελοσ του αναδόχου. 
 
Άρκρο 15-Ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον ανάδοχο - Ροιότθτα υλικϊν - Ζλεγχοσ αυτϊν - Δείγματα 
 
τα γενικά ζξοδα του αναδόχου και το όφελοσ αυτοφ περιλαμβάνονται οι παρακάτω ειδικζσ δαπάνεσ, εφ' 
όςον ηθτθκεί από τον εργοδότθ ςε ςυνδυαςμό με τα αναφερόμενα ςτο περιγραφικό τιμολόγιο δθλαδι: 
 
Θ ςφνταξθ των Σευχϊν Αναλυτικϊν Επιμετριςεων, Πρωτοκόλλων μετά των απαραιτιτων ςχεδίων (ςε 
αρχείο τφπου *.dwg για ανάγνωςθ και επεξεργαςία ςε περιβάλλον AUTOCAD), λογαριαςμϊν ι 
Ανακεφαλαιωτικϊν Πινάκων και δακτυλογράφθςθσ αυτϊν ςε ανάλογο αρικμό αντιτφπων. Σα παραπάνω 
ςτοιχεία κα προςκομίηονται για ζλεγχο ςτον επιβλζποντα προτοφ δακτυλογραφθκοφν ι 
φωτοαντιγραφθκοφν. 
 
Θ λιψθ μζχρι ζξι (6) φωτογραφιϊν  ανά φάςθ εργαςιϊν κατ' επιλογι τθσ επιβλεποφςθσ υπθρεςίασ, που 
να παρουςιάηουν τισ χαρακτθριςτικζσ φάςεισ του ζργου. 
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Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει, εκτυπϊνει και παραδίνει ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία αρκετό 
αρικμό φωτογραφιϊν και άλλων παραςτατικϊν ςτοιχείων του ζργου που εκτελείται, κακϊσ και να τθρεί, 
ςυντάςςει, εκτυπϊνει και παραδίνει πλιρθ ςτοιχεία αυτοφ. Οι δαπάνεσ για όλα τα ανωτζρω βαρφνουν τον 
Ανάδοχο και περιλαμβάνονται ςτα γενικά ζξοδά του. 
 
Σα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ των αντιςτοίχων Σεχνικϊν 
προδιαγραφϊν. Δείγματα υλικϊν πρζπει να υποβάλλονται για ζγκριςθ πριν να χρθςιμοποιθκοφν. Τλικά και 
λοιπά είδθ που χρθςιμοποιικθκαν χωρίσ ζγκριςθ κα απορρίπτονται, εφ' όςον διαπιςτωκεί θ 
ακαταλλθλότθτά τουσ. Σα δείγματα που απαιτοφνται, και τα περιγραφικά ςτοιχεία λαμβάνονται ζγκαιρα 
πριν τθ χριςθ τουσ και κα εξετάηονται από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. Γενικά ιςχφουν τα αναφερόμενα 
ςτο Άρκρο 56 του Ν 4412/2016 «Εκκζςεισ δοκιμϊν, πιςτοποίθςθ και άλλα αποδεικτικά μζςα» (άρκρο 44 
τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) και ςτο Άρκρο 82 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ (άρκρο 62 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 
 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να απαιτοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίηουν ζκκεςθ 
δοκιμϊν από οργανιςμό αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ ι πιςτοποιθτικό που ζχει εκδοκεί από τζτοιον 
οργανιςμό ωσ αποδεικτικό μζςο ςυμμόρφωςθσ με απαιτιςεισ ι κριτιρια που αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, τα κριτιρια ανάκεςθσ ι τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Όλα τα υλικά κ.λ.π. που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ τθσ αγοράσ, χωρίσ βλάβεσ  
ι ελαττϊματα και κα εναρμονίηονται προσ το πνεφμα και τον ιδιαίτερο χαρακτιρα των εργαςιϊν μελζτθσ, 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των διατάξεων του άρκρου 138 του Ν. 4412/16. 
 
Επίςθσ, όλα τα υλικά κ.λ.π. για τθν εκτζλεςθ των ζργων, κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά δε- 
δομζνα, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ, κακϊσ επίςθσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ 
εργολαβίασ, αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απολφτου εγκρίςεωσ του αρμοδίου οργάνου τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά 
με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ, τθν ανταπόκριςθ ςτισ προ- 
διαγραφζσ κ.λ.π., ζπειτα από τθν προςκόμιςθ ςχετικϊν ςτοιχείων. 
 
Αποδεικτικά ςτοιχεία, πζραν από τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, αποτελοφν οι ςχετικζσ εγκρίςεισ του ΤΔΕ ι  
του ΕΜΠ, τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κ.λ.π.. 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν παραγγελία των υλικϊν - μθχανθμάτων - ςυςκευϊν κ.λ.π., να 
υποβάλλει ςτθ Δ/νουςα Τπθρεςία, πλιρθ κατάλογο των προσ παραγγελία υλικϊν κ.λ.π. για ζγκριςθ, 
γνωςτοποιϊντασ ςυγχρόνωσ και τθν θμερομθνία παραγγελίασ των ανωτζρω υλικϊν. Αν πρόκειται για υλικά 
κ.λ.π., ςειράσ βιομθχανικισ παραγωγισ, μαηί με τον κατάλογο κα προςκομίηονται ςτθν Τπθρεςία 
προςπζκτουσ και προδιαγραφζσ του εργοςταςίου παραγωγισ, κακϊσ και δείγματα (εάν δεν είναι ογκϊδθ). 
Αν πρόκειται για υλικά κ.λ.π. αυτοςχζδια, πρωτότυπα, που πρόκειται να παραχκοφν ειδικά για το εν λόγω 
ζργο κα προςκομίηονται ςτθν Τπθρεςία δείγματα, ςχζδια ι μοντζλα. 
 
Σα παραπάνω δείγματα κ.λ.π., που κα εγκρίνονται από τθν Τπθρεςία, κα φυλάςςονται από αυτιν μζχρι τθν 
παραλαβι του ζργου, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του αναδόχου. 
 
Θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά τθν κρίςθ τθσ κάκε υλικό, μθχάνθμα ι ςυςκευι, που δεν 
είναι ςφμφωνα με τα δείγματα ι τισ προδιαγραφζσ ωσ ανωτζρω. Όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ πρζπει 
να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ελζγχου του καταςκευαςτοφ, θ δε επίβλεψθ κα μπορεί να παραπζμπει 
αυτά για εργαςτθριακό ζλεγχο με μζριμνα και δαπάνεσ «του αναδόχου». 
 
Διευκρινίηεται ότι τα ενςωματωμζνα ςτο ζργο υλικά κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα κατά ISO και να 
ζχουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ - CE - προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, από αναγνωριςμζνο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ. Επίςθσ κα πρζπει να προςκομίηονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ και θ επωνυμία και το 
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τθλζφωνο του αντιπροςϊπου ι προμθκευτι τουσ. Ωσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ νοοφνται εναρμονιςμζνα 
πρότυπα (εγκρίςεισ από cen/cenelec/ETSI), αναγνωριςμζνα εκνικά πρότυπα, επίςθμεσ Ευρωπαϊκζσ τεχνικζσ 
εγκρίςεισ, ι κοινζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζ- χουν εκπονθκεί ςφμφωνα με διαδικαςία αναγνωριςμζνθ 
από τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν κοινοτιτων. 
 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προτεινόμενων προϊόντων κα πρζπει να περιζχονται ςε κατάλλθλα 
πιςτοποιθτικά που κα αποδεικνφουν τθν υπαγωγι τουσ ςε μία από τισ τρεισ αναφερόμενεσ παραπάνω 
κατθγορίεσ. 
Σο προαναφερόμενο πιςτοποιθτικό κα πρζπει να περιλαμβάνει κυρίωσ τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Όνομα και Δ/νςθ του Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ 
• επωνυμία και Δ/νςθ του καταςκευαςτι ι του εγκατεςτθμζνου ςτθν Κοινότθτα αντιπροςϊπου 
• Περιγραφι του προϊόντοσ (τφποσ, χαρακτθριςμόσ, χριςθ κλπ) 
• Διατάξεισ τισ οποίεσ πλθροί το προϊόν 
• Ειδικζσ ςυνκικεσ χριςθσ του προϊόντοσ 
• Σον αρικμό του πιςτοποιθτικοφ 
• Προχποκζςεισ και διάρκεια ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ (ανάλογα με τθν περίπτωςθ) 
• Όνομα και αρμοδιότθτα του εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου που υπογράφει το πιςτοποιθτικό. 

Ελλείψει εγκεκριμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν (όπωσ ορίςκθκαν παραπάνω) ζνα προϊόν είναι αποδεκτό 
αν ζχει αποδεδειγμζνα υποβλθκεί ςε επιτυχείσ δοκιμζσ και ελζγχουσ που ζχει διεξαγάγει αναγνωριςμζνοσ 
οργανιςμόσ πιςτοποίθςθσ τθσ χϊρασ παραγωγισ εφόςον όμωσ αυτζσ οι δοκιμζσ και οι ζλεγχοι ζχουν 
πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ που ιςχφουν ςτθν χϊρα μασ ι με μεκόδουσ που 
αναγνωρίηονται ωσ ιςότιμεσ από τθν χϊρα μασ. Διευκρινίηεται ότι οι παραπάνω απαιτιςεισ δεν δίνουν 
κανζνα δικαίωμα ςτον ανάδοχο να ηθτά διαφοροποίθςθσ των τιμϊν του ςυμβατικοφ τιμολογίου ι αφξθςθ 
του ςυμφωνθκζντοσ τιμιματοσ. 

 
Άρκρο 16-Λογαριαςμοί – Ριςτοποιιςεισ 
 
Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται τμθματικά, με βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ 
των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί μζςα ςτα όρια του χρονοδιαγράμματοσ εργαςιϊν. 
Αν από τον ανάδοχο καταςκευαςκοφν εργαςίεσ πζρα από τισ προβλεπόμενεσ ςτο χρονοδιάγραμμα, ο 
κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να αναβάλει τθν πλθρωμι των επιπλζον εργαςιϊν, ϊςτε να ςυμπζςει 
με τα προβλεπόμενα ςτο χρονοδιάγραμμα. Θ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηεται όταν 
ςτθ ςφμβαςθ προβλζπεται πρόςκετθ καταβολι (πριμ) ςτον ανάδοχο για τθ γρθγορότερθ περάτωςθ του 
ζργου. 
 
Θ πραγματοποίθςθ τόςο των τμθματικϊν πλθρωμϊν όςο και τθσ οριςτικισ πλθρωμισ του εργολαβικοφ 
ανταλλάγματοσ, κακϊσ και θ εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων από τθν εργολαβικι ςφμβαςθ, 
γίνεται με βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ και τισ πιςτοποιιςεισ. 
Μετά τθ λιξθ κάκε μινα ι άλλθσ χρονικισ περιόδου που ορίηει θ ςφμβαςθ για τισ τμθματικζσ πλθρωμζσ, ο 
ανάδοχοσ ςυντάςςει λογαριαςμό των ποςϊν από εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν, τα οποία οφείλονται ς ' 
αυτόν. Οι λογαριαςμοί αυτοί ςτθρίηονται ςτισ επιμετριςεισ των εργαςιϊν και ςτα πρωτόκολλα 
παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν.  

 

τουσ λογαριαςμοφσ περιλαμβάνονται επίςθσ θ ανακεϊρθςθ τιμϊν, αποηθμιϊςεισ κάκε είδουσ που ζχουν 
εγκρικεί, αντίτιμο απολογιςτικϊν εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν μζςω τθσ εργολαβίασ και κάκε άλλθ 
εγκεκριμζνθ δαπάνθ που καταβάλλεται ςτον ανάδοχο. το λογαριαςμό περιλαμβάνεται ακόμθ και το 
ποςοςτό  γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του εργολάβου τθσ περίπτωςθσ κ ' τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 
53 του ν.4412/2016, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ, και το ςφνολο μειϊνεται κατά το 
ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ δθμοπραςίασ, αν ςυντρζχει περίπτωςθ. Από τουσ λογαριαςμοφσ αφαιροφνται όλεσ 
οι εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ του εργοδότθ και ιδίωσ ποινικζσ ριτρεσ, περικοπζσ τιμϊν των άρκρων 159 
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και 170 του ν.4412/2016, ςυμπλθρωματικι κράτθςθ εγγφθςθσ, αν γι' αυτι δεν ζχουν κατατεκεί εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, οπότε γίνεται ςχετικι μνεία, απόςβεςθ προκαταβολϊν, παρακράτθςθ αξίασ χορθγοφμενων 
υλικϊν, πλθρωμζσ που ζγιναν ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και γενικά κάκε απαίτθςθ του 
εργοδότθ που δεν ζχει ικανοποιθκεί με άλλον τρόπο. 
 
Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και ςυνοδεφονται ιδίωσ από ανακεφαλαιωτικό 
ςυνοπτικό πίνακα των εγκεκριμζνων επιμετριςεων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν από τθν αρχι του ζργου, 
πίνακα και αναλυτικι επιμζτρθςθ των εργαςιϊν οι οποίεσ πιςτοποιοφνται τμθματικά και προςωρινά, τα 
παραςτατικά ςτοιχεία των απολογιςτικϊν εργαςιϊν, τον πίνακα του υπολογιςμοφ τθσ ανακεϊρθςθσ και 
από τισ αποφάςεισ που αναγνωρίηουν αποηθμιϊςεισ ι επιβάλλουν ποινικζσ ριτρεσ ι περικοπζσ ι άλλεσ 
απαιτιςεισ του εργοδότθ. Από κάκε νεότερο λογαριαςμό αφαιροφνται τα ποςά που πλθρϊκθκαν με τουσ 
προθγοφμενουσ λογαριαςμοφσ, κακϊσ και ποςά που δεν αντιςτοιχοφν ςε εγκεκριμζνεσ επιμετριςεισ ι 
αφοροφν ςε λάκθ εγκεκριμζνων λογαριαςμϊν. Για τθν υποβολι τον ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του 
λογαριαςμοφ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. 
 
Οι λογαριαςμοί υποβάλλονται ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία που τουσ ελζγχει, τουσ διορκϊνει και τουσ 
εγκρίνει μζςα ςε ζνα (1) μινα. Αν ο λογαριαςμόσ που ζχει υποβλθκεί ζχει αςάφειεσ ι ανακρίβειεσ, ςε 
βακμό που να είναι δυςχερισ θ διόρκωςθ του, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία, με εντολι τθσ προσ τον 
ανάδοχο, επιςθμαίνει τισ ανακρίβειεσ ι αςάφειεσ που διαπιςτϊκθκαν από τον ζλεγχο και παραγγζλλει τθν 
αναςφνταξθ και επανυποβολι του. τθν περίπτωςθ αυτι θ οριηόμενθ μθνιαία προκεςμία για τον ζλεγχο 
και τθν ζγκριςθ του λογαριαςμοφ αρχίηει από τθν επανυποβολι, φςτερα από τθν αναςφνταξθ από τον 
ανάδοχο. Ο ζλεγχοσ του λογαριαςμοφ μπορεί να γίνει και από ςυνεργείο τθσ υπθρεςίασ, ςτο οποίο 
ςυμμετζχει ο επιβλζπων το ζργο.  
 
Ο επιβλζπων υπογράφει το λογαριαςμό, βεβαιϊνοντασ ζτςι ότι οι ποςότθτεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ 
επιμετριςεισ και τα επιμετρθτικά ςτοιχεία, οι τιμζσ ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
και γενικά ότι ζχουν διενεργθκεί ςτο λογαριαςμό όλεσ οι περικοπζσ ι εκπτϊςεισ ποςϊν, που προκφπτουν 
από το νόμο και τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ. Θ παράλειψθ εμπρόκεςμου ελζγχου και ζγκριςθσ του 
λογαριαςμοφ αποτελοφν πεικαρχικά παραπτϊματα για τα αρμόδια όργανα τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 
Ο εγκεκριμζνοσ λογαριαςμόσ αποτελεί τθν πιςτοποίθςθ για τθν πλθρωμι του αναδόχου («πλθρωτζο 
εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προχπόκεςθ πλθρωμισ τθσ πιςτοποίθςθσ είναι θ προςκόμιςθ από τον 
ανάδοχο όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. Σο τιμολόγιο μπορεί να προςκομίηεται 
μεταγενεςτζρωσ κατά τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ πιςτοποίθςθσ. Λογαριαςμόσ που πλθρϊκθκε χωρίσ 
ζλεγχο, λόγω παρζλευςθσ τθσ πιο πάνω μθνιαίασ προκεςμίασ (πλαςματικι ζγκριςθ), ελζγχεται, 
διορκϊνεται και εγκρίνεται μζςα ςε προκεςμία τριϊν (3) μθνϊν από τθν υποβολι ι επανυποβολι του και 
οι προκφπτουςεσ διαφοροποιιςεισ λαμβάνονται υπόψθ ςε επόμενο λογαριαςμό. Θ Διευκφνουςα 
Τπθρεςία μπορεί να εγκρίνει τον λογαριαςμό και χωρίσ τθν υπογραφι του επιβλζποντοσ. 
 
Όταν ςυντρζχει περίπτωςθ ςφνταξθσ αρνθτικοφ λογαριαςμοφ είτε ενδιάμεςα κατά τθν εξζλιξθ του ζργου 
είτε και κατά τον τελικό λογαριαςμό αυτόσ μπορεί να ςυνταχκεί από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία και το 
ποςό του πρζπει  να καταβλθκεί από τον ανάδοχο μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν κοινοποίθςθ του 
λογαριαςμοφ ςε αυτόν, άλλωσ καταπίπτουν ιςόποςα ςε βάροσ του οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που ζχουν 
κατατεκεί ςτον κφριο του ζργου εφόςον δεν υπάρχει ανεξόφλθτο εργολαβικό αντάλλαγμα. Αν αςκθκεί 
ζνςταςθ ι αίτθςθ κεραπείασ κατά του αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, θ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
αναςτζλλεται μζχρι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ' αυτϊν. 
 
Αν θ πλθρωμι ενόσ λογαριαςμοφ κακυςτεριςει χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, πζρα του διμινου από 
τθν υποβολι του ι τθν επανυποβολι του, οφείλεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου Η του Ν. 
4152/  2013, τόκοσ υπερθμερίασ. Ο ανάδοχοσ μπορεί να διακόψει τισ εργαςίεσ, αφοφ κοινοποιιςει ςτθ 
Διευκφνουςα Τπθρεςία ειδικι ζγγραφθ διλωςθ. 
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Για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ καταςκευισ του ζργου επιτρζπεται πάντοτε θ ζκδοςθ ενταλμάτων 
προπλθρωμισ, χωρίσ να εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ αυτι άλλθ ςχετικι γενικι ι ειδικι διάταξθ. 
 
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ ι θ κατάςχεςθ του ςτα χζρια του κυρίου του 
ζργου, κακ ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του και για ζνα (1) μινα μετά τθν περαίωςθ του. Κατ' εξαίρεςθ 
επιτρζπονται: α) θ αρχικι ι θ εκ των υςτζρων εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, του πλθρωτζου εργολαβικοφ 
ανταλλάγματοσ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτουσ λογαριαςμοφσ που υποβάλλονται και εγκρίνονται, 
ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 8, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, όταν πρόκειται για 
τθν κάλυψθ οφειλισ του  αναδόχου από τθν προμικεια υλικϊν και μθχανθμάτων προσ εκτζλεςθ του 
ζργου ι από παροχι εργαςίασ που παραςχζκθκε από εργάτεσ ι υπαλλιλουσ αυτοφ, ςτθν εκτζλεςθ του 
ζργου ι ςε αναγνωριςμζνεσ τράπεηεσ ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και β)θ κατάςχεςθ του 
εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ από τουσ προμθκευτζσ υλικϊν και μθχανθμάτων του ζργου ι από τουσ 
εργάτεσ και τουσ υπαλλιλουσ του, όπωσ και τουσ υπεργολάβουσ που αποδεδειγμζνα χρθςιμοποιοφνται 
ςτο ζργο από τον ανάδοχο.  
 
Επιτρζπεται επίςθσ ο ςυμψθφιςμόσ εκκακαριςμζνων απαιτιςεων του κυρίου του ζργου κατά του 
αναδόχου, που προζρχονται από τθν εκτζλεςθ άλλων ζργων και μζχρι ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) 
από κάκε πιςτοποίθςθ του εκτελοφμενου ζργου. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, και 
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, μπορεί να ορίηεται ότι επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ από μζρουσ του 
αναδόχου απαίτθςθσ από εγκεκριμζνθ πιςτοποίθςθ ι μζρουσ τθσ προσ τον κφριο του ζργου για τθν 
εξόφλθςθ οποιαςδιποτε οφειλισ του προσ αυτόν και να κακορίηονται οι όροι και θ διαδικαςία αυτισ. 
 
Όλεσ οι πλθρωμζσ που γίνονται ςτον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου με βάςθ τισ 
πιςτοποιιςεισ αποτελοφν πάντοτε καταβολζσ ζναντι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που εκκακαρίηεται 
μετά τθν οριςτικι παραλαβι. ε κάκε πλθρωμι προσ τον ανάδοχο πραγματοποιοφνται κρατιςεισ, οι 
οποίεσ ανζρχονται ςε πζντε τοισ εκατό (5%) ςτθν πιςτοποιοφμενθ αξία των εργαςιϊν μετά τθσ 
αναλογοφςασ ανακεϊρθςθσ και ςε δζκα τοισ εκατό (10%) ςτθν αξία των υλικϊν που περιλαμβάνονται 
προςωρινά ςτθν πιςτοποίθςθ, μζχρισ ότου αυτά ενςωματωκοφν ςτισ εργαςίεσ. 
 
Μετά τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «προτελικό 
λογαριαςμό», με βάςθ τισ ποςότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό πρωτόκολλο. Μετά τθ διενζργεια 
τθσ οριςτικισ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό 
λογαριαςμό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ του άρκρου 
αυτοφ. Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ από τθν 
ςφμβαςθ εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ 
διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν (άρκρο 152 τουν.4412/2016). 
 
Άρκρο 17-Φόροι - Τζλθ - Κρατιςεισ 
 
Οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο, 
όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ' εξαίρεςθ, φόροι του 
Δθμοςίου, λοιπά τζλθ που βαρφνουν άμεςα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο 
μζτρο που ίςχυαν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, 
αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Σα δφο προθγοφμενα εδάφια δεν 
ιςχφουν για το φόρο ειςοδιματοσ ι τισ παρακρατιςεισ ζναντι του φόρου αυτοφ. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τον κφριο του ζργου. 
 
Σο ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ 
φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, 
ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των 
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λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 
του ν. 4412/2016. 
 
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του ν. 4412/2016.  Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ 
τιμιματοσ κα γίνεται ςεEURO. 
 
Άρκρο 18-Ρεριεχόμενο των τιμϊν του Τιμολογίου Μελζτθσ 

 
Με τθν απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν &Μεταφορϊν με αρικμό ΔΝγ/oικ.35577/ΦΝ 
466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746/19.05.2017 τεφχοσ Β') «Κανονιςμόσ Περιγραφικϊν Σιμολογίων Εργαςιϊν 
για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων» εγκρίκθκαν τα Περιγραφικά Σιμολόγια Εργαςιϊν για τισ εξισ 
κατθγορίεσ ζργων: Ζργων Οδοποιίασ. Τδραυλικϊν ζργων. Λιμενικϊν Ζργων. Οικοδομικϊν Ζργων. Ζργων 
Πραςίνου. Θλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν (Οδοποιίασ, Τδραυλικϊν και Λιμενικϊν Ζργων). 
 
Ο ανωτζρω Κανονιςμόσ Περιγραφικϊν Σιμολογίων Εργαςιϊν εφαρμόηεται υποχρεωτικά ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ ζργων του ν.4412/2016 για τον υπολογιςμό τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ζργου, όπωσ 
κακορίηεται ςτο άρκρο 6 του ν. 4412/2016 και κατά τθ ςφνταξθ των προχπολογιςμϊν δθμοςίων ζργων 
όπωσ  προςδιορίηεται ςτισ περιπτϊςεισ (ςτ), (κ) και (ι) τθσ παρ. 7 του άρκρου 53. 

 
Οι τιμζσ του τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν, χωρίσ να δικαιοφται ο 
ανάδοχοσ άλλθ πλθρωμι ι αποηθμίωςθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ κάκε μίασ απ' αυτζσ. 

 

φμφωνα με τα παραπάνω ςε όλεσ τισ τιμζσ του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 
 
Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των απαιτουμζνων για τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ μθχανθμάτων, δθλαδι τα 
μιςκϊματα, τα απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά, θ επιβάρυνςθ λόγω θμεραργιϊν που μπορεί να 
οφείλονται ςε διάφορεσ αιτίεσ, οι δαπάνεσ παραλαβισ, μεταφοράσ επί τόπου και επιςτροφισ των 
μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφάλιςτρά τουσ. Οι δαπάνεσ για το απαιτοφμενο 
προςωπικό των ςυνεργείων και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ από εργοδθγοφσ, μθχανοδθγοφσ, χειριςτζσ, 
μθχανοτεχνίτεσ, ειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ, για τα θμερομίςκια τουσ θμιαργίεσ, 
αςφαλίςεισ, ϊρεσ εργαςίασ, ζκτακτεσ χρθματικζσ παροχζσ κ.λ.π. 
 
Οι δαπάνεσ των απαιτουμζνων για κάκε είδοσ εργαςίασ υλικϊν με τισ φορτοεκφορτϊςεισ τουσ και τισ 
μεταφορζσ τουσ με κάκε μζςο από τον τόπο παραγωγισ ι προμικειασ επί τόπου των ζργων και κάκε 
υλικοφ που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά ενδεχομζνωσ να απαιτείται για τθ πλιρθ εκτζλεςθ κάκε 
εργαςίασ. Οι τυχόν δαπάνεσ κάκε είδουσ αςφάλιςθσ των υλικϊν και αποηθμίωςθσ για τθν προςωρινι 
κατάλθψθ ζκταςθσ για τθ μεταφορά τουσ ι αποκικευςι τουσ.  
 
Σα ζξοδα απόςβεςθσ, αποκικευςθσ και φφλαξθσ των εργαλείων μθχανθμάτων και υλικϊν. 
 
Γενικά κάκε δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςτθν οποία αναφζρεται θ ςχετικι τιμι του τιμολογίου. Καμία αξίωςθ ι 
διαμφιςβιτθςθ είναι δυνατόν να κεμελιωκεί εκ των υςτζρων είτε ςε ςχζςθ με τισ ποςότθτεσ και τισ 
αποςτάςεισ μεταφοράσ τουσ ςε κάκε εργαςία ειςερχόμενων υλικϊν, είτε ςε ςχζςθ με τισ αποδόςεισ των 
εργατοτεχνιτϊν, είτε ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ των θμερομιςκίων και υλικϊν, μετά τθ ςυμμετοχι του 
αναδόχου ςτο διαγωνιςμό. 
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Άρκρο 19-Ρροδιαγραφζσ και Κανονιςμοί Ζργων 
 
Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που περιζχονται ιδίωσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και κακορίηουν τα απαιτοφμενα 
χαρακτθριςτικά υλικοφ, προϊόντοσ ι αγακοφ, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτθ χριςθ για τθν οποία 
προορίηονται από τθν ανακζτουςα αρχι. 
 
Σα χαρακτθριςτικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικισ και κλιματικισ επίδοςθσ, τον 
ςχεδιαςμό για όλεσ τισ απαιτιςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ των ατόμων με 
αναπθρία) και τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ, τθν επίδοςθ, τθν αςφάλεια ι τισ διαςτάςεισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των διαδικαςιϊν ςχετικά με τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, τθν ορολογία, τα 
ςφμβολα, τισ δοκιμζσ και τισ μεκόδουσ δοκιμϊν, τθ ςυςκευαςία, τθ ςιμανςθ και τθν επίκεςθ ετικετϊν, τισ 
οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ και μεκόδουσ παραγωγισ ςε κάκε ςτάδιο του κφκλου ηωισ των 
ζργων τα χαρακτθριςτικά αυτά περιλαμβάνουν επίςθσ τουσ κανόνεσ μελζτθσ και υπολογιςμοφ των ζργων, 
τουσ όρουσ δοκιμισ, ελζγχου και παραλαβισ των ζργων κακϊσ και τισ καταςκευαςτικζσ τεχνικζσ ι 
μεκόδουσ και κάκε άλλο όρο τεχνικοφ χαρακτιρα που θ ανακζτουςα αρχι είναι ςε κζςθ να κακορίςει, 
μζςω γενικϊν ι ειδικϊν κανονιςτικϊν διατάξεων, ςχετικά με τα ολοκλθρωμζνα ζργα κακϊσ και με τα 
υλικά ι τα ςτοιχεία που ςυνιςτοφν τα ζργα αυτά. 
 
Λςχφουν οι ΕΣΕΠ που αναφζρονται ςτα άρκρα του αναλυτικϊν τιμολογίων οι οποίεσ εγκρίκθκαν με τθν υπ’ 
αρικ. ΔΛΠΑΔ/ΟΛΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα: "Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα" (ΦΕΚ 2221 Β/ 30-7-2012) και 
ςφμφωνα με το ΦΕΚ 363/19.02.2013 «Αναπροςαρμογι και ςυμπλιρωςθ Ενιαίων Σιμολογίων Ζργων 
Οδοποιίασ, Τδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Πραςίνου και Θλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν 
Οδοποιίασ, Τδραυλικϊν καιΛιμενικϊν.» 
 
Λςχφουν επίςθσ Οι Ευρωκϊδικεσ, Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (Π.Σ.Π.) του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Οι 
προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Σ. και I.S.O. 
 
Άρκρο 20-Μελζτεσ – άδειεσ ζναρξθσ εργαςιϊν - πιςτοποιθτικά ζλεγχου – άδειεσ λειτουργίασ των 
εγκαταςτάςεων  
 
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να προβαίνει ζγκαιρα ςτισ απαιτοφµενεσ ενζργειεσ προσ τουσ αρµόδιουσ 
φορείσ, για  ότι  προβλζπει ι απαιτεί θ νοµοκεςία για τθν λιψθ : 
 
Αδειϊν ζναρξθσ εργαςιϊν, άδειεσ δόμθςθσ , άδειεσ μικρισ κλίμακασ,  Άδειεσ και μελζτεσ  Λκριωμάτων, 
Πιςτοποιθτικϊν ελζγχου εγκαταςτάςεων που καταςκευάςκθκαν, Αδείασ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων κλπ. 
Διευκρινίηεται ότι ο Ανάδοχοσ πρζπει να κάνει όλεσ τισ ενζργειεσ που χρειάηονται ςφµφωνα µε τα 
παραπάνω, και επιπρόςκετα, ζχει τθν υποχρζωςθ να κάνει όςεσ ενζργειεσ χρειάηονται προσ τισ 
επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ (ΔΕΘ, ΟΣΕ κλπ.) για τθν ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ των αντίςτοιχων παροχϊν, τθ 
ρφκµιςθ λεπτοµερειϊν παροχϊν και ςφνδεςθσ αυτϊν κλπ. Σο κόςτοσ των παραπάνω κεωρείται ανοιγµζνο 
ςτο κόςτοσ του ζργου. 
 
Ειδικότερα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται εφόςον κρικεί αναγκαίο για τθν εκτζλεςθ του ζργου -με ζξοδα που κα 
βαρφνουν τον ίδιο- να προχωριςει ςτθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άδειασ οικοδομικισ, άδειασ μικρισ 
κλίμακασ κλπ και να προβεί ςε  ενδεχόμενθ ανακεϊρθςθ τθσ εν ιςχφ οικοδομικισ άδειασ ςε ςχζςθ με το 
ζργο για αλλαγι επιβλεπόντων μθχανικϊν με ανάκεςθ τθσ επίβλεψθσ τθσ αναδόχου τεχνικισ εταιρείασ. 
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Άρκρο 21-Κυριότθτα και χριςθ των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 
 
Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τα δικαιϊματα δθμιουργοφ (copyright) και τα πνευματικά δικαιϊματα των 
εγγράφων, ςχεδίων, μελετϊν, λογιςμικοφ, εφαρμογϊν λογιςμικοφ κτλ., που ςυντάχκθκαν από αυτόν ι για 
λογαριαςμό του με δικι του δαπάνθ. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι 
παραχωρεί ςτον ΚτΕ και τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ του το δωρεάν ανζκκλθτο δικαίωμα τθσ χριςθσ των 
υπόψθ εγγράφων, ςχεδίων, μελετϊν, λογιςμικοφ, εφαρμογϊν λογιςμικοφ κτλ., ςυμπεριλαμβανομζνου και 
του δικαιϊματοσ τροποποιιςεων, βελτιϊςεων κτλ. αυτϊν, κακϊσ και του δικαιϊματοσ χριςθσ των υπόψθ 
τροποποιθμζνων ι/και βελτιωμζνων εκδόςεων για τισ ανάγκεσ του ζργου κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ωφζλιμθσ ι τθσ πραγματικισ ηωισ του ζργου.  
 
Θ κυριότθτα των προγραμμάτων Θ/Τ και λογιςμικοφ εμπορίου που τυχόν κα χρθςιμοποιθκοφν από τον 
Ανάδοχο παραμζνει ςε αυτόν, όμωσ ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα να τα χρθςιμοποιεί χωρίσ καμία επιβάρυνςθ 
και χωρίσ κανζνα περιοριςμό κατά τθ διάρκεια και για τισ ανάγκεσ τθσ ςφμβαςθσ. Εάν τα κατά τα ανωτζρω 
ζγγραφα, ςχζδια, μελζτεσ, εφαρμογζσ προγραμμάτων Θ/Τ κτλ. ευρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα 
παραδοκοφν ςτον ΚτΕ κατά τθν με οποιοδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ αρχείων 
με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ με 
ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 
 
Άρκρο 22-Κυριότθτα και χριςθ των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 
 
Ο ΚτΕ διατθρεί τα δικαιϊματα δθμιουργοφ (copyright) και τα πνευματικά δικαιϊματα των τεχνικϊν ι 
άλλων μελετϊν, των εγχειριδίων ποιότθτασ, των τυπικϊν ςχεδίων κτλ. που ςυντάχκθκαν από αυτόν ι για 
λογαριαςμό του. Ο Ανάδοχοσ κα ζχει το δικαίωμα, με μζριμνα και δαπάνθ του, να χρθςιμοποιιςει και να 
παράγει αντίγραφα των  υπόψθ εγγράφων για τισ ανάγκεσ τθσ ςφμβαςθσ. Σα υπόψθ ζγγραφα δεν κα 
αντιγραφοφν, κοινοποιθκοφν ι χρθςιμοποιθκοφν, κατά οποιοδιποτε τρόπο, από τρίτα πρόςωπα πζραν 
του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά μόνο για τισ ανάγκεσ του ζργου και με τθν ζγγραφθ 
ςυγκατάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ. 
 
Άρκρο 23-Αναλογίεσ υλικϊν 
 
Πρζπει να τθροφνται και να εξακριβϊνονται οι κακοριηόμενεσ ςτο Σιμολόγιο ι τθν Σεχνικι υγγραφι 
Τποχρεϊςεων ι τισ ιςχφουςεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αναλογίεσ υλικϊν. Θ άμμοσ και το αμμοχάλικο 
πρζπει να κοςκινίηονται και μετροφνται με κιβϊτια κακοριςμζνων διαςτάςεων και να επιτυγχάνονται οι 
πρζπουςεσ αναλογίεσ. 

 
Άρκρο 24-Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ 
 
Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δικζσ του δαπάνεσ υποχρεϊνεται να προμθκευτεί και μεταφζρει επί 
τόπου του ζργου τον απαραίτθτο εξοπλιςμό δθλαδι όλα τα μθχανιματα, εργαλεία, και προςωρινζσ 
εγκαταςτάςεισ, για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ αν δεν διατίκεται από τον ανάδοχο κα 
ευρίςκεται με μζριμνα και δαπάνεσ αυτοφ, χωρίσ θ υπθρεςία να αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ι 
ευκφνθ ςχετικά. Όλα τα μθχανιματα κα είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνα, πλιρωσ λειτουργικά, ςε άριςτθ 
κατάςταςθ, επαρκϊσ ςυντθρθμζνα και κατάλλθλα για τθν αςφαλι, ζγκαιρθ και αποτελεςματικι εκτζλεςθ 
του ζργου. 
 
Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, δεν κρικοφν επαρκι τα μθχανικά μζςα που 
προςκομίςτθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ περαίωςθ των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, 
να ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα μθχανικό εξοπλιςμό του κλπ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. 
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Σα φορτθγά, που κα χρθςιμοποιθκοφν, πρζπει να είναι ςκεπαςμζνα κατά τθ μεταφορά των υλικϊν, ενϊ 
υποχρεωτικόσ είναι και ο κατάλλθλοσ προγραμματιςμόσ για αποφυγι μεταφορϊν ςε ϊρεσ αιχμισ και 
κοινισ θςυχίασ. Ειδικότερα, τθν καλοκαιρινι τουριςτικι περίοδο θ Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία ζχει το 
δικαίωμα να επιβάλει αναςτολι οποιωνδιποτε μεταφορϊν ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα τθσ 
θμζρασ (για λόγουσ κοινισ θςυχίασ ι αποφυγισ κυκλοφοριακϊν αιχμϊν) χωρίσ εκ τοφτου να προκφπτει το 
οποιοδιποτε δικαίωμα αποηθμίωςθσ του Αναδόχου. 
 
Για τα αποδεικτικά ςτοιχεία των Μθχανθμάτων ζργων / Εξοπλιςμϊν εργαςίασ ιςχφουν τα κάτωκι: 
 
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΠΔ 304/00 (αρ. 2). 
 

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 

(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των 

εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό 

ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 

155/04, ΠΔ 105/95 

(παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.^ μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ 

αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.^, μζροσ Β', τμιμα ΛΛ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το ΠΔ 304/00 (αρ. 2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 

1. Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 
2. Άδεια κυκλοφορίασ 
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Β', τμιμα ΛΛ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

θμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, 
καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των 
ελζγχων ςφμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο 
βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 
Άρκρο 25-Φφλαξθ υλικϊν, υπαρχουςϊν καταςκευϊν και μζςων, Ρροςταςία – Βλαςτιςεισ 
 
α) Ο ανάδοχοσ φυλάςςει και διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ όλα τα υλικά που ζχει ςτα χζρια του, όπωσ 
επίςθσ και τισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από αυτόν. χετικζσ διαταγζσ τθσ υπθρεςίασ εκτελοφνται από 
αυτόν, ςε αντίκετθ δε περίπτωςθ τα μζτρα φφλαξθσ προςταςίασ ι διατιρθςθσ λαμβάνονται από τον 
εργοδότθ και οι δαπάνεσ επιβαρφνουν τον ανάδοχο. 
β) Ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μζτρα φφλαξθσ και προςταςίασ των κάκε φφςεωσ 
κοινωφελϊν ζργων που βρίςκονται κοντά ςτα εκτελοφμενα ζργα, για να προλθφκοφν οι ηθμιζσ ι θ 
διακοπι τθσ λειτουργίασ. Ηθμιζσ που προκαλοφνται από αμζλεια του αναδόχου επανορκϊνονται ςε βάροσ 
και για λογαριαςμό του αναδόχου. 

γ)Ο ανάδοχοσ προφυλάςςει και προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ και καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ τθσ 
περιοχισ του εκτελουμζνου ζργου και ευκφνεται για κάκε κοπι δζνδρων και καταςτροφι φυτείασ όχι 
απαραίτθτθσ για τθν εκτζλεςθ του αναλθφκζντοσ ζργου. 
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Άρκρο 26-Ροιότθτα ςτα δθμόςια ζργα 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ , για τθν ανάπτυξθ, τεκμθρίωςθ και εφαρμογι ςτο ζργο  Προγράμματοσ 

Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.), ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τουσ χρονικοφσ, οικονομικοφσ, ποιοτικοφσ κ.λ.π. 

περιοριςμοφσ και όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα ΕΤ και ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 

Σο Π.Π.Ε. κα αποτελεί τθν τεκμθριωμζνθ και ςυςτθματικι παρουςίαςθ των ειδικϊν μζτρων και πρακτικϊν 

που κα εφαρμόςει ο Ανάδοχοσ κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

ςυμμόρφωςισ του με τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ. Λδιαίτερθ ςθμαςία κα πρζπει να δοκεί ςτα 

υποπρογράμματα ελζγχου και δοκιμϊν.  

Σα κζματα που περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα ποιότθτασ, ανάλογα με τθν ζκταςθ και το περιεχόμενό 

τουσ, είναι δυνατό να επιςυνάπτονται ςε παραρτιματα.  

Ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία το Π.Π.Ε. με όλα τα υποςτθρικτικά του ζγγραφα ςτοιχεία για 

ζλεγχο, ςχολιαςμό και ζγκριςθ. Σα εγκεκριμζνα ζγγραφα του Π.Π.Ε. κα αποτελοφν τα ελεγχόμενα ζγγραφα 

ποιότθτασ τα οποία ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει  ςε κάκε περίπτωςθ.  

Σο Πρόγραμμα Ποιότθτασ πρζπει να είναι εφχρθςτο και εφκολα εφαρμόςιμο, να βαςίηεται ςε 

ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ με γνϊμονα τθν επίτευξθ των ςτόχων του Ζργου, να επικεντρϊνεται ςτθ 

Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ (Quality Assurance - QA), και ςτα αποτελζςματα του Ποιοτικοφ Ελζγχου (Quality 

Control - QC) και να βαςίηεται ςε ομαδικι εργαςία (το κάκε εμπλεκόμενο μζλοσ οφείλει να αναλαμβάνει 

τθν ευκφνθ τθσ εργαςίασ του). Θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να διενεργεί επικεωριςεισ για τθ 

διαπίςτωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ απαιτιςεισ του Προγράμματοσ Ποιότθτασ. Για τθν 

ανάπτυξθ και εφαρμογι του Προγράμματοσ Ποιότθτασ δεν κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο οποιαδιποτε 

αμοιβι, γιατί οι ςχετικζσ δαπάνεσ κεωροφνται ότι ζχουν περιλθφκεί ανθγμζνα ςτθν οικονομικι προςφορά 

του. 
 
Σο Π.Π.Ε. ενςωματϊνει και κωδικοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν, περιγράφει τισ 
φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ, είναι ςε πλιρθ εναρμόνιςθ και 
περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του ζργου, κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου και 
τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ των ςτοιχείων κατά τθν καταςκευι, 
ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ. 
 
Σο Π.Π.Ε. αποτελεί το εςωτερικό κανονιςτικό ζγγραφο του ζργου και παρζχει όλα τα εργαλεία 
παρακολοφκθςθσ του ζργου, ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων, τεκμθρίωςθσ των εργαςιϊν που ζχουν 
εκτελεςτεί και αρχειοκζτθςθσ τουσ. 
Απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Προγράμματοσ Ποιότθτασ Ζργου ςε κάκε δθμόςιο ζργο (Καταςκευι 
ι και Μελζτθ), του οποίου ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ, υπερβαίνει το ποςό 1.500.000 ευρϊ χωρίσ 
ΦΠΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των αποφάςεων ΔΕ-ΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (B' 1265), ΔΛΠΑΔ/οικ. 611/ 
24.7.2001 (B' 1013 ), ΔΛΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (B' 928) του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 
Δθμόςιων Ζργων. Σθν ποιότθτα των δθμόςιων ζργων αφοροφν και οι παρακάτω αποφάςεισ: α) 
ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (B' 94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (B' 624) του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, 
Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, γ) θ Δ14/43309/5.3.2001 (B' 332) του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, 
Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και δ) ΔΛΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (B' 125Β/27.01.2009). 
 
Θ επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ των Προγραμμάτων Ποιότθτασ Ζργων, θ υλοποίθςθ των χεδίων ελζγχων και 
δοκιμϊν, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των εργαςτθριακϊν ελζγχων και δοκιμϊν, μπορεί να ανατίκενται ςε 
διαπιςτευμζνουσ φορείσ Επικεϊρθςθσ - Πιςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΣ ENISO/IEC 17021 
για ςυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001 κατ' ελάχιςτο ςτο πεδίο εφαρμογισ ΕΑ 28 ςτθν 
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Ελλάδα ι ςε χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για ςυςτιματα διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ κατά ΕΛΟΣ 
ΕΝ ISO 14001, για ςυςτιματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία κατά ΕΛΟΣ 1801 και OHSAS18001. 
 
Κακορίηεται ποςοςτό ζωσ 2% επί του προχπολογιςμοφ του ζργου, το οποίο διατίκεται για τθ διενζργεια 
ποιοτικϊν ελζγχων, που διενεργοφνται από τθ Διεφκυνςθ Κεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμοςίων ' Ζργων, από 
τισ άλλεσ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τποδομϊν του Τπουργείου 
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, 
από φορείσ Επικεϊρθςθσ-Πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ κατά τθν παραγράφου 2 και από 
«αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ» ςτο πλαίςιο των ποιοτικϊν ελζγχων που προβλζπονται από το 
Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.) και τα ςυμβατικά τεφχθ ςυμπεριλαμβανομζνων των ελζγχων. Ωσ 
«αναγνωριςμζνοι οργανιςμοί», κατά τθν ζννοια του παρόντοσ άρκρου, νοοφνται τα εργαςτιρια δοκιμϊν, 
τα εργαςτιρια βακμονόμθςθσ, οι οργανιςμοί ελζγχου και οι οργανιςμοί πιςτοποίθςθσ που 
ανταποκρίνονται ςτα ιςχφοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ 
αποδζχονται τα πιςτοποιθτικά των αναγνωριςμζνων οργανιςμϊν που ζχουν ςυςτακεί ςε άλλα κράτθ - 
μζλθ.  

 
Άρκρο 27-Μεταβολι Φυςικοφ Αντικειμζνου - Αυξομειϊςεισ εργαςιϊν − Νζεσ εργαςίεσ 
 
Σο ζργο εκτελείται ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν.  Οποιαδιποτε 
μεταβολι του προχπολογιςμοφ υπόκειται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 156 τουν4412/2016. 
 
Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, για τθ 
διόρκωςθ ςφαλμάτων τθσ ι τθ ςυμπλιρωςθ ελλείψεϊν τθσ ι για λόγουσ που υπαγορεφονται από 
απρόβλεπτεσ περιςτάςεισ. 
Σο φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων δεν πρζπει να μεταβάλλεται 
ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 132 ν. 
4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 132 και 156 ν. 
4412/2016. 
 
Επιτρζπεται θ χριςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και περιοριςμοφσ: 

 

Δεν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» τθσ προκιρυξθσ, οφτε οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ 
περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οφτε καταργείται ομάδα εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 
Δεν κίγεται θ πλθρότθτα, ποιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου. 
Δεν χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι νζων εργαςιϊν που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ. 
Δεν υπερβαίνει θ δαπάνθ αυτι, κατά τον τελικό εγκεκριμζνο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν του 
ζργου, ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ ομάδασ εργαςιϊν του ζργου οφτε, 
ακροιςτικά, ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α., 
ανακεϊρθςθ τιμϊν και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. τθν ακροιςτικι αυτι ανακεφαλαίωςθ λαμβάνονται 
υπόψθ μόνο οι μεταφορζσ δαπάνθσ από μία ομάδα εργαςιϊν ςε άλλθ. 
Σα ποςά που εξοικονομοφνται, εφόςον υπερβαίνουν τα ανωτζρω όρια (20% ι και 10%), μειϊνουν 
ιςόποςα τθ δαπάνθ τθσ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α., ανακεωριςεισ και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Για τθ 
χριςθ των «επί ζλαςςον δαπανϊν» απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του τεχνικοφ 
ςυμβουλίου, φςτερα από ειςιγθςθ του φορζα υλοποίθςθσ. 
 
Θ ζγκριςθ μεταβολισ προχπολογιςμοφ κα γίνεται με απόφαςθ, του Δθμοτικοφ υμβουλίου Ακθναίων ι τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ακθναίων. 
 
 
Άρκρο 28-Ροςό απροβλζπτων-Ανακεϊρθςθ τιμϊν 
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Με το κονδφλιο των απρόβλεπτων δαπανϊν που περιλαμβάνονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ καλφπτονται 
ιδίωσ δαπάνεσ που προκφπτουν από εφαρμογι νζων κανονιςμϊν ι κανόνων που κακιερϊκθκαν ωσ 
υποχρεωτικοί μετά τθν  ανάκεςθ του ζργου, κακϊσ και από προφανείσ παραλείψεισ ι ςφάλματα τθσ 
προμζτρθςθσ τθσ μελζτθσ ι από απαιτιςεισ τθσ καταςκευισ οι οποίεσ κακίςτανται απαραίτθτεσ για τθν 
αρτιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου, παρά τθν πλιρθ εφαρμογι των ςχετικϊν προδιαγραφϊν κατά 
τθν κατάρτιςθ των μελετϊν του ζργου και υπό τθν προχπόκεςθ να μθν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» 
του ζργου, δθλαδι ι όλθ καταςκευι, κακϊσ και τα βαςικά διακριτά ςτοιχεία τθσ, όπωσ προβλζπονται από 
τθν αρχικι ςφμβαςθ. Για τθ διάκεςθ του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανϊν ςυντάςςεται Α.Π.Ε. που 
δεν μπορεί να ςυμπεριλάβει ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω 
απρόβλεπτων περιςτάςεων.  
 
Σα ποςά των απρόβλεπτων δαπανϊν ανζρχονται ςε ποςοςτό εννζα τοισ εκατό (9%) επί τθσ αξίασ τθσ 
αρχικισ ςφμβαςθσ, χωρίσ το ςυνυπολογιςμό των κονδυλίων ανακεϊρθςθσ και Φ.Π.Α., για ζργα ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ ίςου ι μεγαλφτερου του ορίου εφαρμογισ τθσ Κοινοτικισ Νομοκεςίασ, ςφμφωνα με τθν 
απόφαςθ Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (Β 941) και δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) για ζργα 
προχπολογιςμοφ μικρότερου του ωσ άνω ορίου, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ Δ17α/07/45/ΦΝ 
380/27.5.1996 (409 B') και μπορεί να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων. Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανϊν επανυπολογίηεται κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, ανάλογα με τθν προςφερκείςα ζκπτωςθ, ϊςτε να διατθρείται ςτακερι θ ποςοςτιαία 
αναλογία(παρ.3α),άρκρο 156ν.4412/2016). 
 
Οι βαςικζσ τιμζσ των θμερομιςκίων, υλικϊν, μιςκωμάτων και μθχανθμάτων του παρόντοσ ανακεωροφνται 
ενιαία για όλθ τθ χϊρα κατά θμερολογιακό τρίμθνο (ανακεωρθτικι περίοδοσ), με βάςθ τα ςτοιχεία και 
δεδομζνα τθσ εικοςτισ θμζρασ του πρϊτου μινα τθσ περιόδου αυτισ. ε όλθ τθ διάρκεια τθσ κάκε 
ανακεωρθτικισ περιόδου, οι ανακεωρθμζνεσ τιμζσ παραμζνουν ςτακερζσ. 
 
Οι ςυμβατικζσ τιμζσ κάκε ςφμβαςθσ δθμόςιου ζργου ανακεωροφνται ενιαία για όλθ τθ χϊρα κατά 
θμερολογιακό τρίμθνο (ανακεωρθτικι περίοδοσ) και με βάςθ τα ςτοιχεία και δεδομζνα τθσ εικοςτισ 
θμζρασ του πρϊτου μινα τθσ περιόδου αυτισ. ε όλθ τθ διάρκεια τθσ κάκε ανακεωρθτικισ περιόδου οι 
ανακεωρθμζνεσ ςυμβατικζσ τιμζσ παραμζνουν ςτακερζσ. 
 
Θ ανακεϊρθςθ υπολογίηεται για τισ εργαςίεσ που πραγματικά εκτελζςτθκαν μζςα ςτο χρονοδιάγραμμα. 
Εργαςίεσ που, για οποιονδιποτε λόγο, εκτελζςτθκαν ςε ανακεωρθτικι περίοδο μεταγενζςτερθ τθσ 
προβλεπόμενθσ από το χρονοδιάγραμμα, κεωροφνται για τον υπολογιςμό τθσ ανακεϊρθςθσ ότι 
εκτελζςτθκαν ςτθν ανακεωρθτικι περίοδο κατά τθν οποία ζπρεπε να εκτελεςτοφν. Για τισ εργαςίεσ που 
εκτελζςτθκαν πριν από τθν προβλεπόμενθ από το χρονοδιάγραμμα ανακεωρθτικι περίοδο, θ 
ανακεϊρθςθ υπολογίηεται με βάςθ το χρόνο τθσ πραγματικισ εκτζλεςθσ τουσ. Για τισ εργαςίεσ που 
εκτελζςτθκαν μετά τθν πάροδο τθσ αρχικισ ςυμβατικισ προκεςμίασ, θ ανακεϊρθςθ υπολογίηεται με βάςθ 
τουσ ςυντελεςτζσ που ίςχυαν κατά τθν τελευταία ανακεωρθτικι περίοδο του αρχικοφ χρονοδιαγράμματοσ 
καταςκευισ του ζργου, εφόςον θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου.  
τθν περίπτωςθ αυτι επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ, κακϊσ και οι διοικθτικζσ και οι 
παρεπόμενεσ χρθματικζσ κυρϊςεισ, που προβλζπονται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν 
τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 153 τουν.4412/2016. 

 
Άρκρο 29-Ζναρξθ Εργαςιϊν  - Ενθμζρωςθ τθσ επίβλεψθσ 
 
O ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται 
λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ 
εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 
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Θ Εγκατάςταςθ κα γίνει μετά από ςυνεννόθςθ με τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία προκειμζνου να επιλεχκοφν 
τα κτίρια που κα ξεκινιςουν οι εργαςίεσ και να μθν διαταραχκεί θ ομαλι λειτουργία των κτιρίων (ςχολικϊν 
ι δθμοτικϊν).  Κα αντιμετωπίηονται  κατά ςειρά προτεραιότθτασ οι πλζον επείγουςεσ επεμβάςεισ και 
αποκαταςτάςεισ με κριτιριο τθν αςφάλεια, τθν υγιεινι, τθ λειτουργικότθτα  και τθν πικανι άρςθ τθσ 
επικινδυνότθτασ μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ πίςτωςθσ. Θ ςειρά προτεραιότθτασ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κα 
αποφαςίηεται από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. 
 
Ρθτι υποχρζωςθ του αναδόχου είναι όπωσ τθν προθγοφμενθ τθσ θμζρασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν να 
ενθμερϊνει τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία για το είδοσ και τθν κζςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν με βάςθ  τισ εντολζσ 
ι όπου απαιτείται με τα ςχζδια αποτυπϊςεων και διαρρυκμίςεων που κα δίνονται ςτον Ανάδοχο από τθ 
Διευκφνουςα Τπθρεςία και τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία . 

 
Άρκρο 30-Σφνκετεσ τιμζσ 
 
Για τθν πλθρωμι των εργαςιϊν που περιγράφονται από ςφνκετεσ τιμζσ, κα εφαρμόηεται υποχρεωτικά απ' 
ευκείασ θ ςφνκετθ τιμι του τιμολογίου, αποκλειόμενθσ τθσ αποδοχισ του αιτιματοσ του εργολάβου για 
τθν αναλυτικι επιμζτρθςθ και πλθρωμι των εργαςιϊν λόγω τοπικϊν δυςχερειϊν ι άλλων λόγων. 
 
Άρκρο 31-Μελζτθ και γνϊςθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ 
 
Θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό του ζργου με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι 
διαγωνιηόμενοι ζχουν επιςκεφκεί και πλιρωσ ελζγξει τθ φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου, και ζχουν 
πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ τοφτου, κυρίωσ ςε ότι αφορά τισ κάκε 
φφςθσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ υλικϊν, δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ 
εργατοτεχνικοφ γενικά προςωπικοφ, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου και οδϊν 
προςπζλαςθσ, τισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ που ςυνικωσ επικρατοφν, τα υδρολογικά ςτοιχεία, τισ 
φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο των ζργων, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ και τα 
μζςα (μθχανιματα, υλικά και υπθρεςίεσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό) που κα απαιτθκοφν πριν από τθν 
ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τισ δυςχζρειεσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τυχόν 
εργαςίεσ  που κα εκτελοφνται ταυτόχρονα ςτθν περιοχι του ζργου από τον ΚτΕ ι από άλλουσ εργολιπτεσ, 
τισ εκτελεςκείςεσ απαλλοτριϊςεισ και εκείνεσ που παραμζνουν ακόμθ ανεκτζλεςτεσ και οποιαδιποτε 
άλλα κζματα που μποροφν με οποιοδιποτε τρόπο να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ 
αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Επίςθσ ο διαγωνιηόμενοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςι του, το ιςχφον κεςμικό 
πλαίςιο, τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ για τθν υπόψθ περιοχι και τισ ςυνκικεσ του ζργου, τα τυχόν 
διατικζμενα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ από τισ Σοπικζσ Αρχζσ, Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ, 
κακϊσ και τα λοιπά ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο φάκελο τθσ 
δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθ διακιρυξθ τθ βάςθ τθσ προςφοράσ του, κακϊσ και ότι αποδζχεται 
και ανεπιφφλακτα αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τισ ανωτζρω 
ςυνκικεσ και όρουσ. 
 
Σονίηεται ότι τα ςτοιχεία ςχετικά με τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ, όπωσ π.χ., ποιότθτα υπεδάφουσ, 
αποτελζςματα κάκε φφςθσ ερευνϊν, ςτοιχεία κάκε φφςθσ παρατθριςεων κτλ., που ζγιναν ι γίνονται από 
τθν Τπθρεςία ι από άλλουσ, τίκενται ςτθ διάκεςθ των διαγωνιηόμενων για ενθμζρωςι τουσ και μόνο. Σα 
ςτοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεςμεφουν ςυμβατικά τθν Τπθρεςία, αλλά μποροφν να 
χρθςιμεφςουν ωσ βοικθμα για τθ ςφνταξθ των προςφορϊν. Αφινεται πάντωσ ςτθν κρίςθ των 
διαγωνιηομζνων να αξιολογιςουν τα ςτοιχεία αυτά ι και να προβοφν με δικι τουσ ευκφνθ, φροντίδα και 
δαπάνθ ςε οποιεςδιποτε ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ ι παρατθριςεισ για επαλικευςθ, επζκταςθ ι/και 
ακριβζςτερο κακοριςμό των ςτοιχείων που τουσ διατζκθκαν. Ο Ανάδοχοσ με τθν προςφορά του κεωρείται 
ότι ζχει πλιρωσ ενθμερωκεί ςτισ επιτόπιεσ ςυνκικεσ. 
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Παράλειψθ του Αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ και δεν προκφπτει για τον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και 
παράταςθσ προκεςμίασ εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου. 
 
Άρκρο 32-Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθν διαδικαςία - Μελζτθ ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου 
 
Οι οικονομικοί φορείσ ςε ζργα ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ πρζπει 
να διακζτουν, τουλάχιςτον: 
 
Λ. Ελάχιςτο κφκλο εργαςιϊν 150.000,00 ευρϊ ακροιςτικά κατά τισ τρείσ (3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ 
χριςεισ πριν τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, που ζχουν εκκακαριςκεί. 
Ειδικά για τισ ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ, ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ κα πρζπει να ζχει 
ελάχιςτο κφκλο εργαςιϊν ακροιςτικά κατά τισ τρείσ (3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ πριν τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, που ζχουν εκκακαριςκεί, φψουσ μεγαλφτερο από 
150.000,00 € 
Ωσ Κφκλοσ Εργαςιϊν κεωρείται ο κφκλοσ εργαςιϊν από τθν καταςκευι δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων, 
αυτοτελϊσ, ςε ζνωςθ ι εγκεκριμζνθ υπεργολαβία, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, τθσ επιχείρθςθσ και των 
κυγατρικϊν τθσ επιχειριςεων ςτο εξωτερικό, που ζχουν ζδρα ςτθν αλλοδαπι, κατά τθν τελευταία τριετία, 
που προθγείται τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ εντόσ τθσ οποίασ υποβάλλεται θ προςφορά. 
Για τθν απόδειξθ του κφκλου εργαςιϊν προςκομίηονται φορολογικζσ δθλϊςεισ και κατάςταςθ τιμολογίων 
βεβαιωμζνθ από το λογιςτι με υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ κατά τα λοιπά ιςχφουν οι παρ. 4 και 5 του άρκρου 
51, παρ/φοσ 11 του Φ.Ε.Κ. Α,112/03/07/2019. 
 
 
ΛΛ. Μδια κεφάλαια ςφμφωνα με το άρκρο 51, παρ/φοσ 11 του Φ.Ε.Κ. Α,112/03/07/2019, δθλαδι, εφόςον 
εφαρμόηει τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (Αϋ 251), οφείλει να ςυντάςςει οικονομικζσ 
καταςτάςεισ ωσ «μικρι οντότθτα». Πρζπει να διακζτει, κατ’ ελάχιςτο, Μδια Κεφάλαια, χωρίσ όμωσ τθν 
υποχρζωςθ ελζγχου από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι (Ο.Ε.Λ.), βάςει του τελευταίου οριςτικοφ ιςολογιςμοφ 
τθσ ι ενδιάμεςου ιςολογιςμοφ με λιξθ διαχειριςτικισ χριςθσ μθνόσ, εντόσ τριμινου πριν τθν υποβολι τθσ 
αίτθςθσ, φψουσ 50.000 €. Αν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνονται λογαριαςμοί ταμείου ι 
τραπεηικζσ κατακζςεισ φψουσ τζτοιου που θ αφαίρεςθ του κακιςτά αδφνατθ τθν κάλυψθ του ελάχιςτου 
απαιτοφμενου ιδίου κεφαλαίου, προςκομίηεται βεβαίωςθ Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι (Ο.Ε.Λ.), για το φψοσ 
του ταμείου και αποδεικτικά υπολοίπου κατακζςεων κατά τθ λιξθ τθσ περιόδου των οικονομικϊν 
καταςτάςεων,  
  
 
ΛΛΛ. Πάγια ςτοιχεία αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 51, παρ/φοσ 11 του Φ.Ε.Κ. Α,112/03/07/2019, δθλαδι 
εφόςον τθρεί απλογραφικά βιβλία πρζπει να διακζτει, κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, κατακζςεισ ςε 
τράπεηα (του φυςικοφ προςϊπου με μοναδικό δικαιοφχο ι τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό 
πρόςωπο), ι/και πάγια ςτοιχεία ςυνολικισ αξίασ πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ. Σα πάγια αυτά ςτοιχεία 
αφοροφν γιπεδα, οικόπεδα, κτίρια, μθχανολογικό εξοπλιςμό και μεταφορικά μζςα. Ωσ αξία παγίων για τα 
ακίνθτα λαμβάνεται, κατ’ επιλογι τθσ επιχείρθςθσ είτε θ αντικειμενικι αξία που ιςχφει κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ, πιςτοποιοφμενθ από ςυμβολαιογράφο είτε θ αξία αυτϊν, όπωσ προςδιορίηεται από 
τα οριςτικά ςυμβόλαια αγοράσ ι το κόςτοσ ιδιοκαταςκευισ τουσ, όπωσ είναι εγγεγραμμζνο ςτα βιβλία τθσ 
επιχείρθςθσ. Για τον εξοπλιςμό και τα μεταφορικά μζςα, θ αξία τουσ προςδιορίηεται με βάςθ τισ διατάξεισ 
των παρ. 7, 8 και 9 του άρκρου 51 του Φ.Ε.Κ. Α,112/03/07/2019. 
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Ωσ Πάγια λαμβάνεται υπόψθ θ αναπόςβεςτθ αξία των παγίων (ενςϊματων ακινθτοποιιςεων) τθσ εταιρείασ 
όπωσ προκφπτουν από τισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ αφαιροφμενων των ποςϊν που απομειϊνουν, 
βάςει τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου του Ο.Ε.Λ. τθσ εταιρείασ, τθν αναπόςβεςτθ αξία των παγίων τθσ εταιρείασ. 
τα πάγια ςυνυπολογίηονται και τα πάγια των κοινοπραξιϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει θ επιχείρθςθ ςφμφωνα 
με τα ανωτζρω οριηόμενα 
 
Για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ απαιτείται , κατ ́ ελάχιςτον, να πλθροφνται όλεσ οι παραπάνω 
προχποκζςεισ κατ’ αντιςτοιχία με τουσ οικονομικοφσ φορείσ ποφ είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ πρζπει να διακζτουν τεχνικό προςωπικό με 
αντίςτοιχθ τεχνικι εμπειρία ςε ζργα ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ιτοι κατά αντιςτοιχία για τθ βαςικι 
ςτελζχωςθ τουλάχιςτον:  
Ζναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γϋ βακμίδασ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικαταςτακεί ο ζνασ 
τεχνικόσ Μ.Ε.Κ. Γϋ βακμίδασ με δφο τεχνικοφσ Μ.Ε.Κ. Βϋ βακμίδασ, και ο ζνασ εκ των δφο τεχνικϊν Μ.Ε.Κ. Βϋ 
βακμίδασ με δφο τεχνικοφσ Μ.Ε.Κ. Αϋ βακμίδασ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ. 
 
Επιπροςκζτωσ των παραπάνω να διακζτουν κατ’ ελάχιςτο:  
 
Να μπορεί αποδεδειγμζνα να ςυςτιςει τουλάχιςτον ζνα (1) ςυνεργείο, που αποτελείται από: 
δφο (2) αδειοφχουσ ψυκτικοφσ οποιαςδιποτε βακμίδασ ςφμφωνα με το Π.Δ 1/ΦΕΚ Α 3/08-01-2013 

 
Αν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων (Δάνεια εμπειρία- Τπεργολαβία), τότε 
κα αναφζρει ρθτά για ποια τμιματα του ζργου κα ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ αυτϊν. ε αυτι τθν περίπτωςθ 
κα προςκομιςκοφν Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ, του ν. 1599/1986, άρκρο 8,παρ 4, του υποψθφίου αναδόχου αλλά 
και των τρίτων φορζων που κα αναφζρουν ρθτά το τμιμα/τα του ζργου που κα ανακζςει ο πρϊτοσ και κα 
αναλάβουν οι δεφτεροι αντίςτοιχα. 

 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν τουσ απαραίτθτουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ και τθν 
εμπειρία για να εκτελζςουν τθν ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. υγκεκριμζνα απαιτοφνται κατ ́ 
ελάχιςτον να πλθροφνται οι ανωτζρω προχποκζςεισ κατ’ αντιςτοιχία με τουσ οικονομικοφσ φορείσ ποφ 
είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα και να αποδεικνφουν ότι ζχουν εκτελζςει ζργα παρόμοια με το 
δθμοπρατοφμενο, από ποιοτικι και ποςοτικι άποψθ και να προςκομίςουν κατάλογο των εργαςιϊν που 
εκτελζςκθκαν τθν τελευταία τριετία, κατά μζγιςτο όριο, ςυνοδευόμενοσ από πιςτοποιθτικά ορκισ 
εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ των ςθμαντικότερων εργαςιϊν και διλωςθ ςχετικά με τα μθχανιματα, τισ 
εγκαταςτάςεισ και  τον τεχνικό εξοπλιςμό που διακζτει ο εργολιπτθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Θ ςυμμετοχι ςτθν δθμοπραςία, με τθν υποβολι προςφορϊν αποτελεί αδιαμφιςβιτθτο τεκμιριο ότι οι 
διαγωνιηόμενοι ζχουν πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου αναφορικά 
με τισ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, κζςεισ προςωρινισ και οριςτικισ απόκεςθσ προϊόντων εκςκαφισ, τισ 
μεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, δυνατότθτα εξαςφαλίςεωσ εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ γενικά, φδατοσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ και οδϊν προςπζλαςθσ, τισ ςυνικωσ κρατοφςεσ 
μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, ι παρόμοιεσ φυςικζσ ςυνκικεσ εισ τον τόπο των ζργων, τθν διαμόρφωςθ και 
κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ, τθν ποιότθτα και ποςότθτα των ευριςκομζνων ςτθν περιοχι 
κατάλλθλων εκμεταλλεφςιμων υλικϊν το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα υλικά και υπθρεςίεσ) τα οποία 
κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και οιαδιποτε άλλα κζματα τα οποία μποροφν να 
επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ.  
 
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει και κα ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τα ςυμβατικά ςτοιχεία 
τθσ εργολαβίασ, τα οποία περιλαμβάνονται ςτον φάκελο τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθν 
διακιρυξθ και τθν Ειδικι υγγραφι, τθν βάςθ τθσ προςφοράσ του, κακϊσ και ότι αποδζχεται και 
ανεπιφφλακτα αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τισ παραπάνω 
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ςυνκικεσ και όρουσ. Παράλειψθ του Αναδόχου για ενθμζρωςι του, με κάκε δυνατι πλθροφορία, 
αναφορικά με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ, δεν απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι 
του με τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

 

Τεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό  

Θ υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο, ότι ο Διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ 
αυτισ τθσ Διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ (ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) και γνωρίηει πλιρωσ 
τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου. 
 
 
 
Άρκρο 33-Απολογιςτικζσ Εργαςίεσ - Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ 
 
Οι απολογιςτικζσ εργαςίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνουν ΓΕ+ΟΕ. 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ δαπάνθσ και ο απολογιςμόσ τθσ χριςθσ των υλικϊν ι άλλων μζςων που 
αγοράηονται με δαπάνθ του κυρίου του ζργου, γίνεται όπωσ ορίηεται με τθ ςφμβαςθ. τθ δαπάνθ αυτι 
προςτίκεται το εργολαβικό ποςοςτό μειωμζνο κατά τθν ζκπτωςθ τθσ ςχετικισ δθμοπραςίασ. Οι 
εργοδοτικζσ επιβαρφνςεισ και όλεσ οι ιςχφουςεσ κρατιςεισ ι ειςφορζσ υπζρ τρίτων ςτθ δαπάνθ του 
ζργου, εκτόσ φόρου ειςοδιματοσ και Φ.Π.Α., καταβάλλονται από τον ανάδοχο και αποδίδονται ςε αυτόν, 
με το εργολαβικό ποςοςτό, μειωμζνο κατά τθν ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ. 
 
Για τισ απολογιςτικζσ εργαςίεσ ςυντάςςεται από τον ανάδοχο επιμζτρθςθ και απολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ 
και για τθν παραλαβι τουσ εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ των άρκρων 170 και 172 του ν.4412/2016. 
Ο χρόνοσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ και οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου κατά το χρόνο αυτόν ορίηονται με 
τθ ςφμβαςθ. 
 
ε κάκε περίπτωςθ απολογιςτικισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν τθρείται ειδικό θμερολόγιο ςτο οποίο 
καταγράφονται κακθμερινά το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά ειδικότθτα, μθχανιματα ι άλλα μζςα, τα 
ειςκομιηόμενα υλικά και καφςιμα, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ περιγραφικά και κατά κζςθ του ζργου και 
κάκε άλλο ςτοιχείο για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ορκολογιςτικισ διαχείριςθσ των μζςων, των υλικϊν και τθσ 
αξιοποίθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Σα φφλλα του θμερολογίου αυτοφ ςυνοδεφουν τουσ 
απολογιςμοφσ των ζργων και τίκενται υπόψθ τθσ επιτροπισ προςωρινισ παραλαβισ. Μετά τθν ζναρξθ 
τθσ κακθμερινισ εργαςίασ παραδίδεται ςτον εκπρόςωπο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ειδικό δελτίο που 
περιλαμβάνει ονομαςτικι κατάςταςθ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ και κατάςταςθ των 
μθχανθμάτων. 
 
Κατά τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε ςφμβαςθσ καταςκευισ ζργου πλθν τθσ περίπτωςθσ του άρκρου 126 του 
ν.4412/2016, ο ανάδοχοσ όταν του δοκεί ειδικι εντολι από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία είναι 
υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει και αναγκαίεσ απολογιςτικζσ εργαςίεσ, μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο 
15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ και ζωσ του κατϊτατου ορίου του άρκρου 5, εφόςον επιτρζπεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13 του ν.4412/20162. το ανωτζρω ποςοςτό περιλαμβάνεται ςωρευτικά και 
θ αξία των πρόςκετων επειγουςϊν εργαςιϊν του άρκρου 155 του ν.4412/2016. τθν περίπτωςθ αυτι 
καταβάλλεται  ςτον ανάδοχο και περιλαμβάνεται ςτθν πιςτοποίθςθ θ πραγματικι δαπάνθ που προκφπτει, 
ςφμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πλθρωμισ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Θ δαπάνθ αυτι δεν 
υπόκειται ςτθν ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ. Καταβάλλεται επίςθσ ςτον ανάδοχο το εργολαβικό ποςοςτό 
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 126 του ν.4412/2016, αν δεν ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ διαφορετικά. το 
ποςοςτό αυτό εφαρμόηεται θ ρθτι ι τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ. Οι διατάξεισ των παραγράφων 
2 ζωσ 6 και του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 9 εφαρμόηονται ανάλογα και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 
παραγράφου αυτισ (άρκρο 154 του ν.4412/2016). 
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Σο κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ 
(ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεφονται 
με τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ 
Αλλαγισ, περιλαμβάνεται ςε άρκρο του τιμολογίου και δεν κα πλθρωκεί από τα απολογιςτικά. Ιτοι 
ςυμπεριλαμβάνεται και θ δαπάνθ των λοιπϊν τελϊν εναπόκεςθσ (κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ 
χϊρουσ ΑΕΚΚ), επεξεργαςίασ κ.λπ, ςτο ςυμβατικό αντικείμενο, για τα οποία ζχει προθγθκεί ςχετικι ζρευνα 
από τον Ανάδοχο πριν τθν ςφνταξθ και τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. 
 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των ΑΕΚΚ, να κατακζςει ςτθν 
Τπθρεςία που επιβλζπει τισ εργαςίεσ, οριςτικι βεβαίωςθ παραλαβισ των αποβλιτων από εγκεκριμζνο 
ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ.3 (εδ.β.3) του άρκρου 7 τθσ Κ.Τ.Α. 
36259/1757/Ε103/2010. 
 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προφυλάςςει και να προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ, όπωσ 
δζνδρα, κάμνουσ και καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ γφρω από το χϊρο που του διατίκεται από τθν Τπθρεςία, 
για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι δε υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκαλζςει ςε τρίτουσ, λόγω 
αυκαίρετθσ κοπισ ι βλάβθσ δζντρων ι κάμνων, απόκεςθσ υλικϊν, λόγω κακοφ χειριςμοφ των 
μθχανθμάτων ι καταπάτθςθσ φυτεμζνων περιοχϊν από μθχανικά μζςα. 
 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται ςτο Ν . 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα κακϊσ και ςτθν αρ . 36259/1757/Ε103 Τπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 
1312/Β /́24-08-2010) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από 
εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)» και εξειδικεφεται με τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-
1-2013 του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. 
 
Δεν κα κοπεί κανζνα δζνδρο ι δενδρφλλιο χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Για να δοκεί θ 
ζγκριςθ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει ςκαρίφθμα, ςτο οποίο κα ζχουν ςθμειωκεί τα δζνδρα ι 
δενδρφλλια που κα πρζπει να κοποφν. 
ε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε υπάρχουςεσ καταςκευζσ ι ςε ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 
που δεν προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από τυχόν εγκεκριμζνεσ από τθν Τπθρεςία 
τροποποιιςεισ τθσ) ο ανάδοχοσ ανεξάρτθτα των οποιωνδιποτε ευκυνϊν που να μποροφν να προκφψουν γι 
αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα (ι το φυςικό περιβάλλον) ςτθν 
κατάςταςθ που βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςι του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται 
οποιαςδιποτε χρθματικισ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ. 
 
Άρκρο 34-Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ - Σχζδιο Αςφάλειασ & Υγιεινισ 
 
Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε δθμόςιου ζργου είναι ο 
Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.), ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ΔΕΕΠΠ/οικ.433/ 19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 
Βϋ) του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. 
 
Ο ΦΑΤ αποςκοπεί ςτον προςδιοριςμό πρόλθψθ και περιοριςμό των κινδφνων των χρθςτϊν του ζργου 
κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ μετατροπϊν, επιςκευϊν κ.ά. κακ’ όλθ τθν 
διάρκεια ηωισ του ζργου. Περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τα εξισ : 
Σο μθτρϊο του ζργου, δθλαδι τα ςχζδια και τθν τεχνικι περιγραφι του ζργου, 
Οδθγίεσ, επιςθμάνςεισ και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ, που κα πρζπει να 
λαμβάνονται υπ’ όψθ κατά τθν μελλοντικι χριςθ του ζργου, όπωσ εργαςίεσ τακτικισ και ζκτακτθσ 
ςυντιρθςθσ επιςκευϊν, κακαριςμϊν, μετατροπϊν και ακόμθ και κατεδάφιςθσ. 
Θ ςφνταξθ του ΦΑΤ ολοκλθρϊνεται μαηί με το ζργο και παραδίδεται ςτον εργοδότθ – χριςτθ. 
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Ο κφριοσ ςκοπόσ του χεδίου Αςφάλειασ & Τγιεινισ του Ζργου είναι θ ΠΡΟΛΘΨΘ των ατυχθμάτων, ϊςτε 
να εξαςφαλιςκεί θ Ηωι και θ Τγεία των εργαηομζνων ςτον τόπο εκτζλεςθσ του Ζργου κακϊσ και θ 
αποτροπι φκορϊν ςτα περιουςιακά ςτοιχεία του Κυρίου του Ζργου και του Αναδόχου. Δθλαδι 
περιγράφει και διευκρινίηει τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και τα μζτρα πρόλθψισ τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ 
τισ ελάχιςτεσ προβλζψεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. 
 
Επιπλζον, αποςκοπεί ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των ςυνεπειϊν τυχόν ατυχθμάτων. 
 
Για τθ ςφνταξι του λαμβάνονται υπ’ όψιν τα παρακάτω διατάγματα και κανονιςμοί: 

 

Π.Δ.305/96 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα 

προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια» 

Π.Δ. 17/96 «Μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν 

εργαςία» 

Π.Δ. 16/96 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ ςτουσ χϊρουσ αςφαλείασ»  

Π.Δ.105/95 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφαλείασ και υγείασ ςτθν εργαςία» 

Π.Δ.395/94 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθν χρθςιμοποίθςθ από τουσ 

εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ». 

Π.Δ.396/94 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθν χριςθ από τουσ εργαηόμενουσ 

εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ» 

Π.Δ.397/94 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ κατά τθν χειρωνακτικι διακίνθςθ 

φορτίων» 

Π.Δ.778/80 «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ Οικοδομικϊν Εργαςιϊν» 

Π.Δ.1073/81 «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομικϊν και 

πάςθσ φφςεωσ ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ» 

Π.Δ. 95/78 «Περί μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ των απαςχολουμζνων εισ εργαςίασ ςυγκολλιςεων» 

 
τον ανάδοχο κα δοκοφν από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία τα ΑΤ & ΦΑΤ του ζργου, τα οποία υποχρεοφται 
να αναπτφξει, προςαρμόςει και ςυμπλθρϊςει (τυχόν παραλείψεισ που κα που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι 
που κα του ηθτθκοφν από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία), να αναπροςαρμόςει το ΑΤ & ΦΑΤ ϊςτε να 
περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. Σζλοσ 
ο ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί τα ΑΤ & ΦΑΤ ςτο εργοτάξιο κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου και να τα ζχει ςτθ 
διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 
 
Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ): Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο 
Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ 
εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε 
ςυνδυαςμό με τθν Τ.Α 130646/1984 του (τ.) Τπουργείου Εργαςίασ. 
 

Σο ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Τ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Σμιματα ι Γραφεία 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ του αναδόχου και τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για 

ό,τι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο 

επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) 

ΤΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  
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υςχετιςμόσ χεδίου Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ):Για τθν πιςτι 

εφαρμογι του .Α.Τ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το Θ.Μ.Α. τα πλαίςια 

του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του .Α.Τ και 

επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν 

αντίςτοιχθ ςελίδα του .Α.Τ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 
 
Άρκρο 35-Ρρόλθψθ ατυχθμάτων - Μζτρα Υγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ κυκλοφορίασ 

 
Ο Ανάδοχοσ ανεξάρτθτα από τισ κείμενεσ διατάξεισ υποχρεϊςεων και ευκυνϊν του παίρνει τα απαραίτθτα 
μζτρα για τθ πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του και κάκε τρίτο, κακϊσ επίςθσ και για τθ παροχι 
πρϊτων βοθκειϊν  προσ αυτοφσ. 
 
Διαταγζσ τθσ υπθρεςίασ ςχετικά με τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ εφαρμόηεται με ευκφνθ και δαπάνθ 
του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ διατθρεί το απαιτοφμενο φαρμακευτικό υλικό για τθ παροχι πρϊτων 
βοθκειϊν. 
 
Τπενκυμίηεται ότι o ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ,  των  διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο 
προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται 
οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου : ΠΔ 305/96* 
(αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42) και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. χετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του 
κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κ.λπ.) και να λαμβάνει 
όλα τα ςχετικά μζτρα. 
 
Άρκρο 36-Αςφάλιςθ 

 
Γενικοί Προι 
Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να ςυμμορφϊνεται 
με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ Νομοκεςίασ, περί εκτζλεςθσ Δθμοςίων Ζργων και τθν περί αςφαλίςεων 
νομοκεςία όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα ςφναψθσ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων. 
Ομοίωσ οφείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςφαλίςεων Νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να 
ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. 
 
Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ 
και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ του Ζργου, ιδιαίτερα ςε ό,τιαφορά τισ 
προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ 
κλπ., και ο ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και 
πράγματα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των πιο πάνω αςφαλιςτθρίων. 
 
Όλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ : 
- κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
- κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου, τθσ 

υπολοίπου ΕΤ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν. 
- κα τυγχάνουν τθσ αποδοχισ  του ΚτΕ. 
 
Θ αποδοχι του ΚτΕ ζχει τθν ζννοια ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ 

του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων τθσ Ε..Τ. 
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 Οι γενικοί όροι αςφαλίςεωσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από το Νόμο 489/76 και 
το Π.Δ. 237/86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από τουσ όρουσ 
του αςφαλιςτθρίου. 

 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει, με μζριμνα και δαπάνθ του, να ςυνάψει με ζγκυρθ αςφαλιςτικι εταιρεία αςφαλιςτικά 
ςυμβόλαια που καλφπτουν: 

 Σο ζργο «κατά παντόσ κινδφνου» ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων.  

 Σα μθχανιματα ζργου (ΜΕ) που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν καταςκευι του ζργου. Θ ςυγκεκριμζνθ 
αςφάλιςθ κα μπορεί να εντάςςεται ςτο αςφαλιςτιριο «κατά παντόσ κινδφνου» του ζργου. 

Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν για το 
παρόν ζργο και κα ζχουν δόκιμθ δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ε.Ο.Χ. 
Όλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε ευρϊ. 
  
Κατά τθν υποβολι του Αςφαλιςτθρίου, οι Αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κα πρζπει να ςυνυποβάλλουν και 
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86, ςτθν οποία να αναφζρουν ότι ζλαβαν γνϊςθ του παρόντοσ άρκρου τθσ 
ΕΤ περί Αςφαλίςεων και ότι με το αςφαλιςτιριο καλφπτονται πλιρωσ και χωρίσ καμία εξαίρεςθ όλοι οι 
όροι και απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο τθσ ΕΤ. 
 
Αςφάλιςθ του ζργου  «κατά παντόσ κινδφνου» 
Θ αςφάλιςθ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου» περιλαμβάνει τα κατωτζρω: 
 

 Αςφάλιςθ ζναντι υλικϊν ηθμιϊν 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ και "κατά παντόσ κινδφνου" και ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
των Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ του Ζργου, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία, τθ ςυνολικι ςυμβατικι αξία 
του υπό καταςκευιν ζργου, (ςυνολικι ςυμβατικι δαπάνθ χωρίσ ΦΠΑ).  
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ ι καταςτροφισ, μερικισ ι 
ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, τυχαία περιςτατικά, λανκαςμζνθ 
μελζτθ ι/και καταςκευι, ελαττωματικά υλικά (manufancturer'srisk), λανκαςμζνθ εργαςία, ελλιπι 
ςυντιρθςθ, κακι λειτουργία του Ζργου κλπ. 
Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για: 

 Βλάβεσ/ καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και εξαιρετικά ςπάνιασ 
εμφάνιςθσ 

 Βλάβεσ/ καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα ςυμβάντα. 
 

Όμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα Πάςθσ Φφςεωσ Τλικά από τθ παραλαβι τουσ μζχρι τθν 
ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. 
 
Σο αςφαλιςτιριο κα περιλαμβάνει και τθν περίοδο υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου. 
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα γίνει αρχικϊσ για το υμβατικό Σίμθμα του Ζργου (πλθν ΦΠΑ) και κα 
αναπροςαρμόηεται ϊςτε κάκε φορά να ςυμπεριλαμβάνει τισ τυχόν τροποποιιςεισ (κετικζσ ι αρνθτικζσ) 
του υμβατικοφ Αντικειμζνου.  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτεί από τουσ αςφαλιςτζσ του, κατά τακτά 
χρονικά διαςτιματα, τθν αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με τθν 
πραγματικι αξία του Ζργου. Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι του Εργολαβικοφ 
υμφωνθτικοφ και λιγει με το πζρασ τθσ περιόδου "υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ". 
 
Αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ Ζναντι Τρίτων 
Αντικείμενο αςφάλιςθσ 
Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ "ΑΣΛΚΘ ΕΤΚΤΝΘ" του Αναδόχου ζναντι τρίτων και οι αςφαλιςτζσ 
υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι οδφνθ, θκικι βλάβθ 
και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια του 
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ζργου και εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ ηθμιϊν του Ζργου 
και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, και εφόςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Κα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ / 
εγκαταςτάςεισ. 
 
Διάρκεια τθσ Αςφάλιςθσ 
Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν υπογραφι του Εργολαβικοφ υμφωνθτικοφ, και λιγει με το 
πζρασ τθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 
 
ε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του Ζργου  προκειμζνου θ αςφαλιςτικι 
εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά κλπ. αποηθμίωςθ, πρζπει να ζχει λάβει 
προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ. 
Σο αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, να τροποποιθκεί, ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, με ςυςτθμζνθ 
επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ τόςο 
προσ τον Ανάδοχο όςο και προσ τθν Τπθρεςία. 
 
ε περίπτωςθ αδυναμίασ του Αναδόχου να προςκομίςει αςφαλιςτικι ςφμβαςθ που να καλφπτει όλεσ τισ 
απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου τθσ ΕΤ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου, κα πρζπει να 
προςκομίςει πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαραιτιτωσ “Βεβαίωςθ Αςφάλιςθσ” (CoverNote), όπου να 
αναφζρονται οι αςφαλιςτικζσ καλφψεισ και τα όρια αποηθμίωςθσ που κα περιλαμβάνει το  αςφαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο.  
 
τθν περίπτωςθ αυτι, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να υποβλθκεί το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
 
 
Κοινωνικι αςφάλιςθ του προςωπικοφ του ζργου (ΙΚΑ κλπ) 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΛΚΑ και ςτα λοιπά ταμεία όλο το προςωπικό που 
απαςχολεί ο ίδιοσ, ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν (εκάςτοτε) ιςχφουςα Νομοκεςία (Διατάξεισ περί 
ΛΚΑ κλπ). 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του ζναντι 
ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται 
ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ (περί ΛΚΑ κλπ). 
 
Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ 
εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και πάςθσ φφςεωσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου. 
Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό. 

 
Άρκρο 37-Ακαταλλθλότθτα υλικϊν - Ελαττϊματα - Ραράλειψθ ςυντιρθςθσ 
 
Θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι του ζργου ι 
ενςωματϊνονται ςε αυτό, γίνεται από δφο (2) ι περιςςότερουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, τουλάχιςτον ζνασ 
εκ των οποίων ανικει ςτθν ομάδα επίβλεψθσ, που ορίηονται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο οριςμόσ 
τθσ Επιτροπισ ανακοινϊνεται ςτθν Προϊςταμζνθ Αρχι, θ οποία μπορεί να ορίςει και άλλον υπάλλθλο να 
ςυμμετζχει ςτο ζργο τθσ επιτροπισ. ε περίπτωςθ που δεν επαρκεί το τεχνικό προςωπικό ι ςε περίπτωςθ 
αδυναμίασ να λθφκεί απόφαςθ λόγω διαφωνίασ των υπαλλιλων που ορίηονται ςε άρτιο αρικμό, ο 
ανωτζρω ζλεγχοσ και παραλαβι υλικϊν γίνεται κατά τον προςφορότερο τρόπο με απόφαςθ τθσ 
Προϊςταμζνθσ Αρχισ. 
 
Αν κατά τθν καταςκευι των ζργων θ επίβλεψθ κεωρεί ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά δεν πλθροφν τισ 
απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία θ 
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μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί, τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται αν δεν κρικεί θ 
καταλλθλότθτα τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο που γίνεται από τα εργαςτιρια τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Τποδομϊν ι Πολυτεχνικϊν χολϊν ι άλλα αναγνωριςμζνα εργαςτιρια. Θ δαπάνθ για τισ εργαςτθριακζσ 
ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν αποδειχκεί θ ακαταλλθλότθτα των 
υλικϊν. τθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ βαρφνει τον κφριο του ζργου και αποδίδεται ςτον ανάδοχο 
από τισ πιςτϊςεισ του ζργου. 
 
Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε εργαςία 
παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν ειδικι 
διαταγι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Με τθν ειδικι διαταγι προςδιορίηονται τα ελαττϊματα, 
κακορίηεται αν είναι ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ προκεςμία για τθν 
αποκατάςταςθ τουσ. τθν αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν 
εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ 
αποκατάςταςθ του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ με τθν ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ 
τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ θ διαταγι μπορεί 
να περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό του ελαττϊματοσ. 
 
Θ ζνςταςθ του αναδόχου ςτθν περίπτωςθ τθσ ειδικισ διαταγισ που προβλζπει θ προθγοφμενθ 
παράγραφοσ αςκείται ςε ανατρεπτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ. Με τθν 
εμπρόκεςμθ ζνςταςθ αναςτζλλεται θ υποχρζωςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν μζχρισ ότου εκδοκεί απόφαςθ 
τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ ςτθν ζνςταςθ. Σο αναςταλτικό αποτζλεςμα τθσ ζνςταςθσ δεν επζρχεται ι 
αίρεται, αν ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ χαρακτθρίςει με διαταγι του το ελάττωμα ωσ 
επικίνδυνο. τθν περίπτωςθ αυτι οι εργαςίεσ για τθν άρςθ του ελαττϊματοσ ι οι εργαςίεσ που ορίηονται 
ςτθ διαταγι για τθν αποτροπι των κινδφνων εκτελοφνται αμζςωσ από τον ανάδοχο.  
 
Ο επιβλζπων ι άλλοσ εκπρόςωποσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ παρακολουκεί ειδικά τισ εργαςίεσ αυτζσ 
και καταχωρεί ςτο θμερολόγιο όλα τα μζτρα που παίρνει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ διαταγισ. Σο 
αναςταλτικό αποτζλεςμα τθσ ζνςταςθσ δεν επζρχεται επίςθσ ι αίρεται, αν πρόκειται για εργαςίεσ που κα 
καλυφκοφν από άλλεσ εργαςίεσ ι αποτελοφν τθν προχπόκεςθ άλλων εργαςιϊν, οπότε θ διαταγι του 
προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ μπορεί να ορίηει τθ μθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν πριν από τθν 
αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων. 
 
Αν ο ανάδοχοσ με τθν ζνςταςθ του ηθτεί τθ διενζργεια εργαςτθριακϊν ερευνϊν ι άλλων δοκιμϊν για τθν 
εξακρίβωςθ του ελαττϊματοσ, οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται πριν εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ ενςτάςεωσ, 
φςτερα από εντολι τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ, που προςδιορίηει το είδοσ και τθν ζκταςθ τουσ. Οι διατάξεισ 
τθσ παραγράφου 2 για τθν επιβάρυνςθ τθσ δαπάνθσ εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ αυτι. 
 
Θ προϊςταμζνθ αρχι αποφαίνεται οριςτικά επί τθσ ενςτάςεωσ και για να εκδϊςει τθν απόφαςθ τθσ μπορεί 
να διατάξει τθ διενζργεια αυτοψίασ ι οποιαςδιποτε άλλθσ ζρευνασ, αν το κρίνει απαραίτθτο. Ο ανάδοχοσ 
είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί προσ τθν απόφαςθ αυτι. Αν τελικά φςτερα από αίτθςθ κεραπείασ ι 
δικαςτικά δικαιωκεί ο ανάδοχοσ ςτισ απόψεισ του, ζχει το δικαίωμα να πλθρωκεί με τουσ ςυμβατικοφσ 
όρουσ και τιμζσ για τισ πρόςκετεσ εργαςίεσ. Αν οι εργαςίεσ διατάχκθκαν φςτερα από τθν απομάκρυνςθ 
των εγκαταςτάςεων του αναδόχου ςυντάςςονται νζεσ τιμζσ που λαμβάνουν υπόψθ τουσ και το γεγονόσ 
αυτό. 
 
ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει τισ πλθμμζλειεσ μζςα ςτθν προκεςμία που τάςςεται ςε 
αυτόν με τθν ειδικι διαταγι ι αν αςκθκεί εμπρόκεςμθ ζνςταςθ, μζςα ςτθν ίδια προκεςμία από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ ενςτάςεωσ, τότε οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ πλθμμζλειασ μπορεί 
να εκτελεςκοφν με μζριμνα τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ με οποιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ και για 
λογαριαςμό του αναδόχου με τθν επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του κυρίου του ζργου ωσ προσ τθν 
εφαρμογι των λοιπϊν κυρϊςεων κατά του αναδόχου. 
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Οι διατάξεισ των παραγράφων 3 ζωσ 7 εφαρμόηονται ανάλογα και για τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ 
παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων όςο διάςτθμα τον βαρφνει θ ςυντιρθςθ 
αυτι. 
 
Οι εργαςίεσ που παρουςιάηουν ουςιϊδθ ελαττϊματα δεν περιλαμβάνονται ςτθν πιςτοποίθςθ. Οι εργαςίεσ 
που παρουςιάηουν επουςιϊδθ ελαττϊματα περιλαμβάνονται με μειωμζνθ τιμι όπωσ κακορίηεται ςτθν 
ειδικι διαταγι μζχρι τθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ. Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί αφοφ ζχουν 
πιςτοποιθκεί οι εργαςίεσ, μπορεί θ περικοπι να γίνει ςτθν επόμενθ ι ςταδιακά ςε περιςςότερεσ επόμενεσ 
πιςτοποιιςεισ, ςφμφωνα με ςχετικι απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. 
 
Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί κατά τθν παραλαβι των ζργων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 170 και θ διαπίςτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ των ελαττωμάτων γίνεται από τθ διευκφνουςα 
υπθρεςία (άρκρο 159 του ν.4412/2016). 
 
Άρκρο 38-Βλάβεσ ςτα ζργα - Αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων – Ανωτζρα Βία 
 
Μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου για βλάβεσ από οποιαδιποτε 
αιτία  εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου ι αν προβλζπεται 
διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ. 
 
Αν το ζργο ι τμιμα αυτοφ παραδοκεί για χριςθ πριν από τθν παραλαβι οι βλάβεσ, κλοπζσ ι βανδαλιςμοί 
από τθ χριςθ, εφόςον δεν οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου, βαρφνουν τον κφριο αυτοφ εκτόσ αν 
άλλωσ ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. 
 
Κατ' εξαίρεςθ για βλάβεσ του ζργου ι των μόνιμων εγκαταςτάςεων του αναδόχου ςτον τόπο των ζργων 
που προζρχονται από ανωτζρα βία, αναγνωρίηεται ςτον ανάδοχο δικαίωμα αποηθμίωςθσ ανάλογθσ με τθ 
ηθμία, το ποςό τθσ οποίασ κακορίηεται με ςυνεκτίμθςθ του είδουσ και τθσ ζκταςθσ των βλαβϊν και των 
ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ εφλογθ προκεςμία 
τα ελαττϊματα του ζργου, που κα διαπιςτωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ και μζχρι τθν οριςτικι 
παραλαβι. Αν θ προκεςμία αυτι περάςει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου μπορεί να εκτελζςει 
τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με οποιονδιποτε τρόπο, με τθν επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματοσ 
του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςθ του απαιτεί 
δυςανάλογεσ δαπάνεσ γίνεται ςχετικι μείωςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ. 
 
Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ 
επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμία που 
οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε μθ χριςθ των 
κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του φορζα 
καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 
να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ. 
 
Για να αναγνωριςκεί θ αποηθμίωςθ των βλαβϊν που προξενικθκαν από ανωτζρα βία ο ανάδοχοσ πρζπει 
να δθλϊςει γραπτϊσ ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία, το είδοσ και τθν ζκταςθ των βλαβϊν, κακϊσ και τθ 
δαπάνθ για τθν επανόρκωςθ τθσ κατά το μζτρο που μπορεί αυτι να εκτιμθκεί. Θ διλωςθ περιλαμβάνει 
επίςθσ υποχρεωτικά περιγραφι τθσ αιτίασ των βλαβϊν, που χαρακτθρίηεται ωσ ανωτζρα βία και αίτθμα 
αποηθμίωςθσ για αποκατάςταςθ τουσ. 
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Θ διλωςθ υποβάλλεται ςε ανατρεπτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επζλευςθ τθσ βλάβθσ. Αν 
πρόκειται για ζργο που ζχει περατωκεί και δεν ζχει ακόμα παραλθφκεί οριςτικά θ προκεςμία αυτι 
ορίηεται ςε είκοςι (20) θμζρεσ. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία προβαίνει αμζςωσ ςε αυτοψία για τθν 
εξακρίβωςθ του περιεχομζνου τθσ δθλϊςεωσ και ιδιαίτερα του είδουσ και τθσ ζκταςθσ των βλαβϊν, του 
χρόνου και των ςυνκθκϊν που τισ προκάλεςαν και μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν υποβολι τθσ 
διλωςθσ του αναδόχου ηθτά από τθν προϊςταμζνθ αρχι να ορίςει επιτροπι από υπαλλιλουσ, θ οποία 
οφείλει να προβεί ςε επιτόπια εξζταςθ ςε αντιπαράςταςθ με τον ανάδοχο και να ςυντάξει ςχετικό 
πρωτόκολλο διαπίςτωςθσ των βλαβϊν μζςα ςε δζκα(10) θμζρεσ από τθ ςφςταςθ τθσ. το πρωτόκολλο 
εκτίκενται τα αίτια, ο χρόνοσ και οι ειδικζσ ςυνκικεσ από τισ οποίεσ επιλκαν οι βλάβεσ, με περιγραφι 
όλων των ςτοιχείων που ζχουν εξακριβωκεί. Επίςθσ εξετάηεται θ φπαρξθ ι όχι τθσ ευκφνθσ του αναδόχου, 
προςδιορίηεται με λεπτομζρεια το είδοσ και θ ζκταςθ των βλαβϊν και προτείνεται ο τρόποσ και θ δαπάνθ 
που απαιτείται για τθν επανόρκωςθ τουσ. Αν το ζργο χρθςιμοποιείται, θ υπθρεςία που το χρθςιμοποιεί 
ειδοποιεί αμελλθτί τθ Δευκφνουςα Τπθρεςία για παρουςιαηόμενεσ βλάβεσ. 
 
Σο πρωτόκολλο τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου επζχει κζςθ πράξθσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για τθν 
υποβολι ζνςταςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το νόμο. Θ ζνςταςθ είναι απαράδεκτθ εφόςον το 
πρωτόκολλο υπογράφθκε από τον ανάδοχο χωρίσ καμιά επιφφλαξθ. Αν ο ανάδοχοσ δεν παραςτεί ι 
αρνθκεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο προϊςτάμενοσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ του το κοινοποιεί. Θ 
ζνςταςθ ειδικά ςτθν περίπτωςθ αυτι υποβάλλεται μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από 
τθν υπογραφι με επιφφλαξθ του πρωτοκόλλου ι από τθν κοινοποίθςθ αυτοφ. Τπό τθν επιφφλαξθ του 
τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1, θ αποηθμίωςθ αναγνωρίηεται με απόφαςθ τθσ προϊςταμζνθσ 
αρχισ που εγκρίνει με τροποποίθςθ ι όχι το πρωτόκολλο και αποφαςίηει επί τθσ ενςτάςεωσ. 
 
Θ αποηθμίωςθ προςδιορίηεται πάντοτε με βάςθ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και τιμζσ. Όταν θ αποκατάςταςθ 
των βλαβϊν διατάςςεται αφοφ τελειϊςει το ζργο και ζχουν απομακρυνκεί οι εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ 
του αναδόχου, κανονίηονται εφλογεσ τιμζσ μονάδασ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν αποκατάςταςθσ ι 
εκτελοφνται απολογιςτικά. 
 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ εργαςίεσ που ζχουν διαταχκεί για τθν αποκατάςταςθ 
τθσ βλάβθσ. Αν από τισ βλάβεσ που προξενικθκαν ςτα ζργα δθμιουργείται κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια 
προςϊπων ι για πρόκλθςθ ςθμαντικϊν ηθμιϊν ςε τρίτουσ ι περαιτζρω ςθμαντικισ βλάβθσ των ζργων, ο 
προϊςτάμενοσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ μπορεί να εγκρίνει και πριν από τθν επίδοςθ τθσ διλωςθσ του 
αναδόχου, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 τθν καταςκευι αναγκαίων επειγόντων ζργων, ςτο μζτρο του 
δυνατοφ, ζςτω και αν αυτά δεν αποτελοφν αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που ςυνάφκθκε με τον ανάδοχο. Θ 
διαταγι γι' αυτά μνθμονεφει απαραίτθτα τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ και κοινοποιείται ςτθν 
προϊςταμζνθ αρχι.  
 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθν καταςκευι των διαταςςόμενων εργαςιϊν χωρίσ 
χρονοτριβι, διακζτοντασ γι' αυτό όλο το δυναμικό τθσ οργάνωςθσ του. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μπορεί, 
όταν διαπιςτϊςει ανεπάρκεια τθσ οργάνωςθσ του αναδόχου για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των 
κινδφνων, να εγκρίνει τθν καταςκευι μζρουσ ι και του ςυνόλου των διαταςςόμενων εργαςιϊν με 
οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο. Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν 
καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ που διατίκενται για τθν καταςκευι του ζργου και βαρφνουν τελικά τον 
κφριο του ζργου, εκτόσ αν με τθν απόφαςθ τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ που εγκρίνει το πρωτόκολλο 
καταλογιςκεί θ δαπάνθ ςυνολικά ι μερικά ςε βάροσ του αναδόχου, ωσ υπαιτίου για τθ βλάβθ που 
προξενικθκε ςτα ζργα. 
 
Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν από ανωτζρα βία μπορεί να δικαιολογιςει 
παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ των εργαςιϊν για εφλογο χρονικό διάςτθμα. 
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Θ διαδικαςία των παραγράφων 5 ζωσ 7 εφαρμόηεται ανάλογα και για τον κακοριςμό τθσ αποηθμίωςθσ του 
αναδόχου για εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ι πρόλθψθσ κινδφνων ςε ζργα που εκτελζςκθκαν, κακϊσ και ςε 
περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ οι βλάβεσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του κυρίου του ζργου ι ςε άλλθ αιτία 
που εξαιρείται από τθν ευκφνθ του αναδόχου. 
 
Εργαςίεσ για αποκατάςταςθ βλαβϊν που οφείλονται ςε χριςθ ζργου, που παραδόκθκε ςε χριςθ πριν από 
τθν παραλαβι του κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, εκτελοφνται μόνο μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ 
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Θ εντολι αυτι κοινοποιείται απαραίτθτα ςτθν προϊςταμζνθ αρχι. Για 
διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν αυτϊν ςυντάςςεται ειδικό πρωτόκολλο μεταξφ του 
προϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και του αναδόχου. τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου αυτισ 
εφαρμόηονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι παράγραφοι 7 και 8 (άρκρο 157 τουν.4412/2016). 
 
Άρκρο 39-Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ)- Μζτρα προςταςίασ των 
καταςκευϊν - Αςφάλεια του ζργου 
 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι ενδζχεται ςτθν περιοχι του ζργου να υφίςτανται εναζριεσ ι 
υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ ΟΚΩ κλπ οι οποίεσ πρζπει να μετατοπιςτοφν από τουσ κυρίουσ των. 
 
Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ουδεμία οικονομικι ι τεχνικι ανάμιξθ κα ζχει ο Ανάδοχοσ (εκτόσ εάν ορίηεται 
διαφορετικά ςτθν ΕΤ), υποχρεοφται όμωσ αυτόσ να διευκολφνει χωρίσ προφάςεισ τθν εκτζλεςθ των ωσ 
άνω εργαςιϊν, χωρίσ να δικαιοφται εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ λόγω κακυςτζρθςθσ 
ι δυςχερειϊν που τυχόν παρουςιάηονται ςτισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από αυτόν. 
Ο ανάδοχοσ κα λάβει όλα τα μζτρα που απαιτοφνται για τθ διατιρθςθ των δικτφων που βρίςκονται ςτθν 
περιοχι  του ζργου ςε λειτουργία. 
Γενικά ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για κάκε απαίτθςθ τρίτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
ιδιωτϊν από τυχόν προξενθςκείςεσ φκορζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τουσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
καταςκευισ του ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα αλλά και τθν υποχρζωςθ (αν του το ηθτιςει θ Επίβλεψθ) να απαγορεφει τθν 

προςπζλαςθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ οποιουδιποτε προςϊπου που δεν είναι ςχετικό με τθν εκτζλεςθ τθσ 

φμβαςθσ, με τθν εξαίρεςθ των εξουςιοδοτθμζνων από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία ατόμων. Ο Ανάδοχοσ 

κα πρζπει να διαςφαλίηει και φυλάςςει όλεσ τισ περιοχζσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν. Είναι υπεφκυνοσ για τθν 

λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων, επ' ωφελεία του προςωπικοφ του, των εκπροςϊπων τθσ επίβλεψθσ 

και τρίτων, προκειμζνου να αποφευχκοφν ατυχιματα ι απϊλειεσ που μπορεί να ςυμβοφν από τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και κα πρζπει με μζριμνα και 

δαπάνεσ του να παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν διαφφλαξθ όλων των υφιςταμζνων καταςκευϊν, 

τθ διατιρθςθ και τθ ςυντιρθςθ τουσ. 

Είναι υπεφκυνοσ για τθν προμικεια, καταςκευι, ςυντιρθςθ και λειτουργία όλων των εγκαταςτάςεων 

θλεκτροφωτιςμοφ, περίφραξθσ και εξοπλιςμοφ αςφάλειασ που απαιτείται για τθν ςωςτι και αςφαλι 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ι που εφλογα κα απαιτθκεί από τθν επίβλεψθ. 

Αν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ απαιτθκοφν επείγοντα μζτρα για τθν πρόλθψθ ατυχιματοσ 

ι καταςτροφισ, ι για τθν διαςφάλιςθ ζπειτα από τζτοιο ςυμβάν, ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ να 

εκτελζςει οτιδιποτε είναι αναγκαίο. Χωρίσ να περιορίηεται αυτι θ υποχρζωςθ, θ Επίβλεψθ διατθρεί το 

δικαίωμα να δίδει εντολζσ για τθν εκτζλεςθ των αναγκαίων εργαςιϊν. Αν ο Ανάδοχοσ φανεί απρόκυμοσ ι 

ανίκανοσ να λάβει τα αναγκαία μζτρα, θ Επίβλεψθ ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ με 

δικά τθσ ςυνεργεία ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. 
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Ο Ανάδοχοσ οφείλει κακ' όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ εφαρμογι των οδθγιϊν των ΟΚΩ ςε ςχζςθ με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν προςταςία 

των δικτφων τουσ, όταν αυτά υφίςτανται επιπτϊςεισ από τθν καταςκευι των ζργων. 

 
Άρκρο 40- Εξαςφάλιςθ γειτονικϊν ιδιοκτθςιϊν - Απαλλοτριϊςεισ - Αρχαιότθτεσ και άλλα ευριματα 
 
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, με μζριμνα και δαπάνθ του να παίρνει όλεσ τισ προφυλάξεισ και αναγκαία 
μζτρα, και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ να προφυλάςςει κατάλλθλα τισ γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ, προκειμζνου να 
αποφευχκοφν οποιεςδιποτε ςθμαντικζσ οχλιςεισ ς' αυτζσ. Κα αςφαλίςει επίςθσ (βλζπε και άρκρο 36 τθσ 
Ε..Τ.) τον ιδιοκτιτθ του Ζργου ζναντι οποιουδιποτε οικονομικισ απαίτθςθσ των ιδιοκτθτϊν των 
παρακειμζνων ιδιοκτθςιϊν ι ενοίκων τουσ. Θ πιο πάνω υποχρζωςθ του αναδόχου εκτείνεται ς' όλεσ τισ 
περιοχζσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ. 
 
Πριν τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν Αρχαιολογικι 
Τπθρεςία, ςφμφωνα και με τουσ ςχετικοφσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ. Όπου υπάρχει πικανότθτα 
ςυνάντθςθσ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων και ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν που πρόκειται να  
εκτελεςτοφν ςτθ ςχετικι περιοχι, είναι δυνατόν ο ανάδοχοσ να υποχρεωκεί να εκτελζςει διερευνθτικζσ 
τομζσ ι και άλλου είδουσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ, δθλαδι αναςκαφικό ζργο, φςτερα από εντολι τθσ 
Τπθρεςίασ, αποηθμιοφμενοσ ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. 
 
ε περίπτωςθ αρχαιολογικϊν τομϊν εδάφουσ αυτζσ κα πρζπει να διενεργθκοφν με προειδοποίθςθ προσ 
τθν επίβλεψθ, ϊςτε να παραςτεί, θ οποία προειδοποίθςθ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 4 εργαςίμων 
θμερϊν.6.3.1Αν κατά τισ ερευνθτικζσ τομζσ, ι τθν πρόοδο των εργαςιϊν διαπιςτωκεί θ φπαρξθ αρχαίων -
οποιαςδιποτε θλικίασ -τότε, πζραν τθσ ειδοποιιςεωσ τθσ Επιβλζψεωσ και τθσ αρμόδιασ Εφορίασ 
Αρχαιοτιτων, επιςθμαίνεται ότι οι ςχετικζσ εργαςίεσ κα γίνουν υπό τθν παρακολοφκθςθ και με τθ 
ςυμμετοχι τθσ Εφορίασ Αρχαιοτιτων.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςυνεργεία και μζςα και να διευκολφνει το ζργο τθσ αναςκαφισ, 
αποηθμιοφμενοσ ςφμφωνα με τθν Εγκ. Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Ο Ανάδοχοσ δεν κα δικαιοφται 
πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ για ςταλίεσ μθχανθμάτων και ςυνεργείων και άλλεσ ςυνζπειεσ από τθν 
κακυςτζρθςθ τθσ βραδείασ προόδου των αναςκαπτικϊν εργαςιϊν.6.3.2ε κάκε περίπτωςθ θ ιδιοκτθςία 
των ευρθμάτων ανεξαρτιτωσ του είδουσ των ανικει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο. ε κάκε περίπτωςθ ιςχφει θ 
ςχετικι Ελλθνικι Νομοκεςία. 

 

Άρκρο 41-Ημερολόγιο Ζργου 
 
Ο Ανάδοχοσ μεριμνά ςτθν τιρθςθ Θμερολογίου όπωσ ορίηεται με το άρκρο 146 του Ν 4412/2016. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ θμερολογίου του ζργου με βάςθ τα θμεριςια δελτία προόδου  τόςο 
για τθν πρόοδο των εργαςιϊν που εκτελοφνται, όςο για τθν αναγραφι κάκε ςχετικισ με τισ εκτελοφμενεσ 
εργαςίεσ πλθροφορίασ, (καιρικζσ ςυνκικεσ, καταςκευαςτικζσ  δυςκολίεσ κ.λπ. πλθροφορίεσ). 
ε εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 146 του Ν.4412/16 ςε περίπτωςθ παράλειψθσ τθσ 
υποχρζωςθσ του αναδόχου για κακθμερινι τιρθςθ θμερολογίου, επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα του 
ποςοφ των #100(εκατό) ευρϊ# για κάκε θμζρα παράλειψθσ. 
 
Άρκρο 42-Χρονοδιάγραμμα 
 
ε κάκε ςφμβαςθ καταςκευισ ζργου ορίηεται προκεςμία για τθν περάτωςθ του ςτο ςφνολο και κατά 
τμιματα. Μζςα ςε προκεςμία που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και θ οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερθ από δεκαπζντε(15) θμζρεσ και να υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ, ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ 
Διευκφνουςα Τπθρεςία το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 
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Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να 
τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου. Σο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο 
του ζργου. Αν θ ζγκριςθ δεν γίνει μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία ι αν μζςα ςτθν προκεςμία αυτι δεν 
ηθτιςει γραπτά θ Διευκφνουςα Τπθρεςία διευκρινίςεισ ι αναμορφϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ, το 
χρονοδιάγραμμα κεωρείται ότι ζχει εγκρικεί. Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν 
μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν.  
 
Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ μθ τιρθςθ των ανωτζρω προκεςμιϊν με 
υπαιτιότθτα του αναδόχου ςυνεπάγεται τθν επιβολι των διοικθτικϊν και παρεπόμενων χρθματικϊν 
κυρϊςεων, αποτελεί λόγο ζκπτωςθσ του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορζα καταςκευισ 
αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 145 του ν.4412/2016. 
 
Ο Ανάδοχοσ, λόγω των αυξθμζνων απαιτιςεων ωσ προσ τισ τεχνικζσ επεμβάςεισ ςτα διάφορα διάςπαρτα 
κτίρια ςε ςυνδυαςμό με τθ μικρι χρονικι διάρκεια κατά τθν οποία τα κτίρια παραμζνουν κλειςτά  
(Αφγουςτο, αββατοκφριακα, Αργίεσ κ.ο.κ.) , υποχρεοφται να διακζτει τον απαιτοφμενο αρικμό πλιρωσ 
επανδρωμζνων ςυνεργείων από εργατοτεχνικό και λοιπό προςωπικό και τα μθχανιματα – μθχανικό 
εξοπλιςμό  και εργαλεία για να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα ςε διάφορα ςθμεία, ςε ζργα   ι τμιματα 
ζργων κάκε χρονικι ςτιγμι το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Επιςθμαίνεται ότι λόγω τθσ φφςθσ του ζργου, οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται κυρίωσ κατά τισ περιόδουσ και 
ϊρεσ μθ λειτουργίασ των κτιρίων ιτοι μετά τισ ϊρεσ λειτουργίασ τουσ, κατά τθ διάρκεια των  εορτϊν, 
αργιϊν και ςαββατοκφριακων και κατά το μινα Αφγουςτο, με πλιρθ ςυνεργεία. Προκειμζνου να 
τθρθκοφν οι οριηόμενεσ προκεςμίεσ, και λαμβανομζνου υπόψθ ότι, τα δθμοτικά και δθμοςυντιρθτα  δεν 
γίνεται να παραμείνουν κλειςτά για μεγάλα διαςτιματα ο ανάδοχοσ του κάκε τμιματοσ κα λάβει υπόψθ 
του και κα προβλζψει τθ δυνατότθτα εργαςίασ ςε  δεφτερθ ι τρίτθ βάρδια και τθ δυνατότθτα εργαςίασ ςε 
θμζρεσ αργίασ και εορτϊν. Οποιαδιποτε  επιβάρυνςθ από τθν υπερωριακι ι νυκτερινι εργαςία και τισ 
κάκε είδουσ άδειεσ κα βαρφνει τον Ανάδοχο χωρίσ καμιά απαίτθςθ οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ.  
 
Δεν κα διαταράςςεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία των κτιρίων κατά τισ εργαςίεσ.  
 
Επίςθσ τα ίδια ςυνεργεία πλιρωσ επανδρωμζνα είναι υποχρεωμζνοσ να τα χρθςιμοποιεί περιςςότερεσ 
από μία βάρδιεσ, εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο, για να επεμβαίνουν ςε οποιοδιποτε ςθμείο των 
δθμοτικϊν και δθμοςυντιρθτων του Διμου Ακθναίων, για αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν και επικινδφνων 
καταςτάςεων, ανεξαρτιτωσ του μεγζκουσ επζμβαςθσ, αλλά και για ειδικοφσ λόγουσ άμεςθσ επζμβαςθσ 
εκτζλεςθσ κάποιασ εργαςίασ. 

 
Όλεσ οι εργαςίεσ κα είναι ςφμφωνεσ ωσ προσ τα υλικά, τον τρόπο καταςκευισ, τον ζλεγχο ποιότθτασ και 
τθν επιμζτρθςθ με τα οριηόμενα ςτα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ, τισ εγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ 
τθσ επίβλεψθσ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να περαιϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν του ΕΡΓΟΤ μζςα ςε (6)  ζξι 
μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ και να τθριςει τισ προκεςμίεσ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ 
του ΕΡΓΟΤ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 147 του Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 43-Οργανόγραμμα εργοταξίου 
 
Ο ανάδοχο καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται 
λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ 
εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου (παρ. 4 άρκρο 145 τουν.4412/2016). 
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Άρκρο 44-Ρροκεςμία εκτζλεςθσ ζργου – Ραραδοτζα - προκεςμίεσ 
 
Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου (περαίωςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν τθσ παροφςθσ 
ςφμβαςθσ) ορίηεται ςε (6)  ζξι μινεσ  και αρχίηει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 
Ο προγραμματιςμόσ των εργαςιϊν κα γίνεται ςε κάκε περίπτωςθ από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. Δεν 
προβλζπονται ενδιάμεςεσ τμθματικζσ προκεςμίεσ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ (παράγραφοσ 1, άρκρου 147 
του ν.4412/2016). 
 
Άρκρο 45-Ροινικζσ ριτρεσ 
 
Με τθ ςφμβαςθ ορίηονται οι ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ καταπίπτουν υπζρ του κυρίου του ζργου, αν ο 
ανάδοχοσ υπερβεί, με υπαιτιότθτα του, τθ ςυνολικι και τισ τεκείςεσ τμθματικζσ προκεςμίεσ καταςκευισ 
του ζργου εφόςον υφίςτανται. Οι ποινικζσ ριτρεσ καταπίπτουν με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ και παρακρατοφνται από τον αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό του ζργου. Θ 
κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν για υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ ςυνολικισ προκεςμίασ και των 
αποκλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν ανακαλείται. Οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των 
ενδεικτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν ανακαλοφνται υποχρεωτικά, αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθν 
εγκεκριμζνθ ςυνολικι προκεςμία δθλαδι εγκεκριμζνθ προκεςμία και χορθγθκείςα οριακι προκεςμία 
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ. 
 
Θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ προκεςμίασ 
ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου και επιβάλλεται για αρικμό 
θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ προβλεπόμενθσ από τθ ςφμβαςθ αρχικισ ςυνολικισ 
προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ μζχρι ακόμα δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ 
προκεςμίασ, θ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ 
αξίασ του ζργου. 
Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το πθλίκο τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ δθλαδι του ςυνολικοφ χρθματικοφ 
ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ το Φόρο 
Προςτικζμενθσ Αξίασ  (Φ.Π.Α.), προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία του ζργου δθλαδι αρχικι ςυνολικι 
προκεςμία και όλεσ οι παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί μετά από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου. 
 
Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να 
υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α.. 
 
Εφόςον ςτθ ςφμβαςθ ορίηονται τμθματικζσ προκεςμίεσ, ορίηεται υποχρεωτικά και το ποςοςτό των 
ποινικϊν ρθτρϊν ανά θμζρα υπζρβαςθσ, κακϊσ και ο ςυνολικόσ χρόνοσ για τθν επιβολι τουσ. Σο ςυνολικό 
ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν μπορεί να ξεπεράςει ςε 
ποςοςτό το τρία τοισ εκατό (3%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α.. 
 
ε περίπτωςθ που κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ιταν ο 
χρόνοσ περαίωςθσ του ζργου κατά τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ δ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 86, οι ποινικζσ 
ριτρεσ που επιβάλλονται, για τθν υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν κακορίηονται ςυνολικά ςε 
ποςοςτό επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α., το οποίο ιςοφται με το γινόμενο «α.εχ», αλλά δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο του τρία τοισ εκατό (3%), όπου: 
«εχ» είναι θ χρονικι ζκπτωςθ τθσ προςφοράσ του αναδόχου και 
«α» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ χρονικισ ζκπτωςθσ, που ορίςτθκε ςτθ διακιρυξθ του ζργου». 
 
Όταν ο χρόνοσ αποπεράτωςθσ ενόσ ζργου ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τον κφριο του ζργου και εφόςον 
αυτό προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, μπορεί με τθ ςφμβαςθ να περιοριςτοφν οι χρόνοι τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου για τθν επιβολι των ποινικϊν ρθτρϊν μζχρι το μιςό, με ανάλογθ αφξθςθ του 
ποςοςτοφ τθσ θμεριςιασ ποινικισ ριτρασ, διατθρουμζνου του ανϊτατου ορίου τθσ ποινικισ ριτρασ. 
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Ειδικά, κριτιριο  ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ιταν ο χρόνοσ 
περαίωςθσ του ζργου κατά τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ (δ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 86, οι ανωτζρω 
χρόνοι για τθν επιβολι των ποινικϊν ρθτρϊν μειϊνονται ςτο μιςό και τριπλαςιάηεται το ποςοςτό τθσ 
θμερθςίασ ποινικισ ριτρασ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ 
τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό εννζα τοισ εκατό (9%) του 
ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. (άρκρο 148, ν.4412/2016). 

 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να επεμβαίνει με το αρμόδιο τεχνικό προςωπικό ςε κάκε εντολι τθσ επιβλζπουςασ 
υπθρεςίασ για ςυντιρθςθ ι επιςκευι εντόσ δφο (2) ωρϊν τισ κακθμερινζσ και εντόσ τεςςάρων (4) ωρϊν τισ 
Κυριακζσ και Αργίεσ. 
Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ, που αναφζρεται ςτθν εντολι τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ κα είναι 
εντόσ τθσ θμζρασ τθσ αναγγελίασ τθσ εντολισ, εκτόσ και αν απαιτείται ανταλλακτικό, που ςε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ κα είναι εντόσ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν από τθν αναγγελία 
τθσ βλάβθσ που αναφζρεται ςτθν εντολι τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ (με δυνατότθτα παράταςθσ μετά 
από ζγγραφο αίτθμα του αναδόχου). 
Ο ανάδοχοσ κα ζχει ςτακερι βάςθ αναγγελίασ βλαβϊν που κα λειτουργεί επί 24ϊρου βάςεωσ τθν οποία κα 
δθλϊςει εγγράφωσ ςτο Διμο Ακθναίων με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Κα δθλϊςει email&FAX ςτα οποία 
κα αποςτζλλονται οι εντολζσ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να δθλϊςει τθλεφωνικό κζντρο και κινθτό τθλζφωνο ςτα οποία κα γίνεται 
θ αναγγελία τθσ βλάβθσ κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ διακεςιμότθτασ, που κα είναι όλεσ τισ μζρεσ του 
ζτουσ από 7:30 π.μ. ζωσ 24:00. Ο χρόνοσ τθσ αναγγελίασ τθσ βλάβθσ κα πιςτοποιείται με τθ χρονικι 
ςιμανςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ι FAX που αποςτζλλει θ Τπθρεςία και κα ςυνιςτά τθν 
εντολι τθσ επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ για τθν βλάβθ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςφζρει τθλεφωνικά υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ακόμα και εκτόσ ωραρίου εργαςίασ που αναφζρεται παραπάνω, δθλαδι μεταξφ 
των ωρϊν από 24.00 ζωσ 7.30 π.μ ςε περίπτωςθ επείγουςασ βλάβθσ. 
Θ υπζρβαςθ των παραπάνω χρονικϊν ορίων κα επιφζρει ποινικι ριτρα για κάκε ϊρα κακυςτζρθςθσ που 
ιςοφται με 30€/ϊρα. ε περίπτωςθ ζγκριςθσ του αιτιματοσ του αναδόχου από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία 
παράταςθσ των παραπάνω χρονικϊν ορίων δεν κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα. 
 

Άρκρο 46-Ζκπτωςθ του Αναδόχου 
 
Αν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι το νόμο, κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν 
εργολαβία. 
 
Θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν ςυντρζχει μία από τισ παρακάτω 
περιπτϊςεισ: 
 
α) Κακυςτεριςει  υπαίτια, πζραν του  μθνόσ από τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ τθν ζναρξθ  των 
εργαςιϊν ι  τθν υποβολι του αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ. 
β) Τπερβεί με υπαιτιότθτα του, για χρόνο περιςςότερο του μθνόσ, τον προβλεπόμενο ςτθ ςφμβαςθ χρόνο 
για  τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργοταξιακισ του ανάπτυξθσ. 
γ) Τπερβεί με υπαιτιότθτα του, κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ, ζςτω και μία αποκλειςτικι προκεςμία του 
εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ. Κατ' εξαίρεςθ, αν θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακυςτερεί, αλλά ο 
ανάδοχοσ ζχει ιδθ εκτελζςει εργαςίεσ που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό τουλάχιςτον ογδόντα τοισ εκατό 
(80%) του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, όπωσ ζχει διαμορφωκεί με τισ υπογραφείςεσ ςυμπλθρωματικζσ 
ςυμβάςεισ, είναι δυνατι θ χοριγθςθ παράταςθσ των προκεςμιϊν προσ το ςυμφζρον του ζργου, ζςτω κι 
αν θ κακυςτζρθςθ των εργαςιϊν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του. Θ παράταςθ χορθγείται ςτθν περίπτωςθ 
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αυτι χωρίσ ανακεϊρθςθ τιμϊν και με επιβολι των προβλεπόμενων ςτισ διατάξεισ του άρκρου 148 του 
ν.4412/2016. 
δ) Οι εργαςίεσ του είναι κατά ςφςτθμα κακότεχνεσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται ςτισ 
προδιαγραφζσ. Για να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, 
τουλάχιςτον μία φορά, θ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 159 για τθν αποκατάςταςθ των 
κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν, θ 
ζνςταςθ του αναδόχου. 
ε) Παρεκκλίνει επανειλθμμζνα από τα εγκεκριμζνα ςχζδια ι παραλείπει  ςυςτθματικά  τθν  τιρθςθ  των  
κανόνων αςφαλείασ των εργαηομζνων ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Για να κινθκεί θ διαδικαςία 
ζκπτωςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ κοινοποίθςθ δφο (2) τουλάχιςτον ςχετικϊν εγγράφων 
προειδοποιιςεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ προσ τον ανάδοχο. 
ςτ) Διαπιςτωκεί ότι προςκόμιςε πλαςτι εγγυθτικι επιςτολι 
 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 160 του ν. 4412/2016. 
 
Άρκρο 47-Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ – Ματαίωςθ Διάλυςθσ 
 
Θ ςφμβαςθ διαλφεται από τθν κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο διαταγισ του φορζα καταςκευισ του ζργου για 
οριςτικι διακοπι των εργαςιϊν, εκτόσ αν με τθ διαταγι αυτι ορίηεται μεταγενζςτεροσ χρόνοσ διάλυςθσ, 
για να εκτελεςκοφν οριηόμενεσ ςτθ διαταγι εργαςίεσ. 
 
Ο ανάδοχοσ μπορεί να ηθτιςει τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
 
α) Αν μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακυςτεριςει θ ζναρξθ των  εργαςιϊν  περιςςότερο από τρεισ (3)  
μινεσ με υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου, εκτόσ αν ςτθ ςφμβαςθ ορίηεται 
διαφορετικά ςχετικά με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. 
β) Αν οι εργαςίεσ, φςτερα από τθν ζναρξθ τουσ, διακοποφν είτε με διαταγι είτε από υπαιτιότθτα του 
φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου για διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ διαταγισ διακοπισ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ ι από τθν υποβολι ειδικισ διλωςθσ του 
αναδόχου ςτθ δεφτερθ. 
γ) ε περίπτωςθ διακοπισ για κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 152 του 
ν.4412/2016, θ διάλυςθ μπορεί να ηθτθκεί μετά δίμθνο από τθ διλωςθ διακοπισ των εργαςιϊν. 
δ) Αν θ  κακυςτζρθςθ  των εργαςιϊν χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου υπερβεί  τθν οριακι  προκεςμία.  
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 161 τουν.4412/2016. 
 
ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ςυμφωνεί μπορεί να ματαιωκεί θ διάλυςθ, αφοφ αποηθμιωκεί ο ανάδοχοσ 
για τισ κετικζσ του μόνο ηθμίεσ που προκλικθκαν από τθν κακυςτζρθςθ τθσ ζναρξθσ ι τθ διακοπι των 
εργαςιϊν. 
Για τθ ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ, ο ανάδοχοσ υποβάλλει οίκοκεν ι φςτερα από πρόςκλθςθ τθσ υπθρεςίασ 
ςχετικι αίτθςθ με ςτοιχεία υπολογιςμοφ τθσ αποηθμίωςθσ που αξιϊνει. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία 
διαβιβάηει τθν αίτθςθ ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, με ταυτόχρονθ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ. Θ προϊςταμζνθ αρχι 
ςυγκροτεί επιτροπι που ερευνά το βάςιμο των απαιτιςεων του αναδόχου και εκτιμά το φψοσ των κετικϊν 
ηθμιϊν που προκλικθκαν από τθν κακυςτζρθςθ τθσ ζναρξθσ ι τθ διακοπι των εργαςιϊν. Θ επιτροπι 
μπορεί να ηθτιςει από τον ανάδοχο πλθροφορίεσ και ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία. 

 

Θ ματαίωςθ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ ςχετικι αποηθμίωςθ εγκρίνονται με απόφαςθ τθσ 
προϊςταμζνθσ αρχισ. Θ ζγκριςθ ματαίωςθσ τθσ διάλυςθσ γίνεται μετά από προθγοφμενθ γραπτι αποδοχι 
του φψουσ τθσ αποηθμίωςθσ από τον ανάδοχο. Θ αποηθμίωςθ δεν μπορεί να είναι ανϊτερθ από αυτι που 
ζχει εκτιμιςει θ επιτροπι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, εκτόσ αν πρόκειται για διόρκωςθ ι 
ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων τθσ ζκκεςθσ τθσ επιτροπισ. Με τθν ζγκριςθ τθσ ματαίωςθσ μπορεί να 
εγκρικοφν και οι αναγκαίεσ προςαρμογζσ ςτισ προκεςμίεσ του ζργου (άρκρο 162 του ν.4412/2016). 
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Άρκρο 48-Υπεργολαβίεσ 
 
Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται 
να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. 
Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. Οι προχποκζςεισ οι όροι και θ διαδικαςία ζγκριςθσ τθσ υπεργολαβίασ 
ορίηονται ςτα άρκρα 165 και 166 του ν.4412/2016. 
 
Άρκρο 49-Υποκατάςταςθ 

 
Θ υποκατάςταςθ του αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου του ζργου (εκχϊρθςθ του 
ζργου) είναι δυνατι εφόςον ςυντρζχουν οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ. Θ υποκατάςταςθ απαγορεφεται, 
χωρίσ ζγκριςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου και 
πρόταςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ (άρκρο 164, του ν.4412/2016). 
 
Άρκρο 50-Βεβαίωςθ Ρεράτωςθσ Εργαςιϊν 
 
Όταν λιξει θ προκεςμία περάτωςθσ του ςυνόλου ι τμθμάτων του ζργου, ο επιβλζπων ι το εντεταλμζνο 
όργανο τθσ επίβλεψθσ αναφζρει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, μζςα ςε διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν από τθ 
λιξθ του  εγκεκριμζνου χρόνου περαίωςθσ, αν τα ζργα ζχουν περατωκεί και ζχουν υποςτεί ικανοποιθτικά 
τισ δοκιμαςίεσ που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ ι αν τα ζργα δεν ζχουν περατωκεί, οπότε αναφζρει 
ςυγκεκριμζνα τισ εργαςίεσ που απομζνουν για εκτζλεςθ.  
 
Αν οι εργαςίεσ ζχουν περατωκεί, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ 
από τθν παραλαβι τθσ πιο πάνω αναφοράσ, εκδίδει βεβαίωςθ για τθν θμζρα που περατϊκθκαν οι 
εργαςίεσ του ζργου (βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν) τθν οποία κοινοποιεί αμελλθτί ςτον ανάδοχο 
(κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 168 τουν.4412/2016). 
 
Άρκρο 51-Διοικθτικι παραλαβι για χριςθ 

 
Οποτεδιποτε και πριν από τθν προςωρινι παραλαβι, το ζργο ι αυτοτελι του τμιματα που ζχουν 
περατωκεί μπορεί να δοκοφν ςε χριςθ, φςτερα από τθ διενζργεια ςχετικισ διοικθτικισ παραλαβισ. 
 
Θ διοικθτικι παραλαβι γίνεται με πρωτόκολλο μεταξφ του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, 
του επιβλζποντοσ, εκπροςϊπου τθσ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ εφόςον αυτι ζχει κακοριςτεί και του 
αναδόχου. Αν το ζργο παραδίδεται για χριςθ ςε υπθρεςία άλλθ από τον φορζα καταςκευισ του 
ςυμπράττει ςτο πρωτόκολλο και εκπρόςωποσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ. Αν ο εκπρόςωποσ του φορζα 
ςυντιρθςθσ ι ο ανάδοχοσ κλθκοφν και δεν παραςτοφν ι αρνθκοφν τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου, αυτό 
ςυντάςςεται από τουσ λοιποφσ, με ςχετικι μνεία κατά περίπτωςθ και αυτό κοινοποιείται αρμόδια. Σο 
πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του ζργου ι των τμθμάτων που παραδίδονται για χριςθ και ςυνοπτικι 
περιγραφι τθσ κατάςταςθσ των εργαςιϊν. 
 
Θ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο διοικθτικι παραλαβι για χριςθ γίνεται αμζςωσ μετά τθν περάτωςθ 
των εργαςιϊν του ζργου ι αυτοτελϊν τμθμάτων του, αν αυτό προβλζπεται από τα ςυμβατικά τεφχθ. Αν 
δεν υπάρχει τζτοια πρόβλεψθ, μπορεί θ διοικθτικι παραλαβι να γίνει φςτερα από απόφαςθ τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Αν από τθ ςφμβαςθ προβλζπεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν παράλλθλα προσ τθ 
χριςθ του ζργου, δεν απαιτείται θ διενζργεια διοικθτικισ παραλαβισ. Σο ίδιο ιςχφει αν θ παράλλθλθ 
χριςθ προκφπτει από τθ φφςθ των εργαςιϊν. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ μπορεί να διενεργείται διοικθτικι 
παραλαβι του ζργου μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 
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Θ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ δεν αναπλθρϊνει τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ και οριςτικισ 
παραλαβισ του ζργου άρκρο 169 του ν.4412/2016). 
 
Άρκρο 52-Ρροςωρινι παραλαβι του ζργου 
 
Μετά τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν το ζργο παραλαμβάνεται προςωρινά. Με τθν προςωρινι 
παραλαβι ελζγχονται οι εργαςίεσ ποςοτικά και ποιοτικά. Οι εργαςίεσ ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων 
παραλαμβάνονται μαηί με τισ εργαςίεσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ (κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα 
ςτο άρκρο 170 του ν.4412/2016). 
 
Άρκρο 53-Χρόνοσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ των ζργων 

 
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ 
ςυντιρθςι του, και μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι ορίηεται ςε (15) 
δεκαπζντε μινεσ. Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρο 171 του ν.4412/2016. 
 
Άρκρο 54-Οριςτικι Ραραλαβι 
 
Θ οριςτικι παραλαβι γίνεται μετά τθν προςωρινι και τθν πάροδο του χρόνου υποχρεωτικισ από τον 
ανάδοχο ςυντιρθςθσ. Αν θ προςωρινι παραλαβι δεν ζχει διενεργθκεί μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι, 
διενεργείται ταυτόχρονα προςωρινι και οριςτικι παραλαβι. Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρο 172 του 
ν.4412/2016. 
 
Ο Ανάδοχοσ για να παραλθφκεί το ζργο του πρζπει να προςκομίςει τθν τελικι του επιμζτρθςθ, το 
Μθτρϊο του ζργου, τουσ φακζλουσ παραλαβισ υλικϊν και το εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ για 
θ/μ εγκαταςτάςεισ . Ακόμα απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι παραλαβι του ζργου είναι και ο 
φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Π.Δ.305/96 
και ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 433/19.9.2000 του Τφυπουργοφ ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1176Β/22.9.2000) και τθν 
Εγκφκλιο Ε6, αρ. οικ. 215/31-3-2008 Τφυπουργοφ ΠΕΧΩΔΕ. 
 
Θ προςωρινι παραλαβι του ζργου κα διενεργθκεί το αργότερο μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθ βεβαιωμζνθ 
περάτωςθ του ζργου, εφόςον βζβαια θ τελικι επιμζτρθςθ του ζργου υποβλθκεί μζςα ςε δφο (2) μινεσ από 
τθν περάτωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 170 του Ν.4412/16 
 
Ο χρόνοσ εγγυιςεωσ του υπόψθ ζργου ορίηεται ςε δζκα πζντε μινεσ (15) μινεσ ( άρκρο 53 τθσ ΕΤ) από τθ 
βεβαιωμζνθ περάτωςι του, αν μζςα ςε δφο (2) μινεσ από αυτιν υποβλθκεί από τον Ανάδοχο θ τελικι 
επιμζτρθςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 171 του Ν.4412/16. 
 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ κατά το χρόνο εγγφθςθσ να επικεωρεί τακτικά τα ζργα και να τα διατθρεί 
ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ τουσ. Κατά το χρόνο εγγφθςθσ ο Ανάδοχοσ 
βαρφνεται με τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των ελαττωμάτων του ζργου που κα καταςκευαςκεί από αυτόν, 
μζςα πάντα ςτο χρόνο εγγφθςθσ και εφ’ όςον οι φκορζσ, βλάβεσ και δυςλειτουργίεσ οφείλονται ςε 
πλθμμελι μθ ζντεχνθ καταςκευι των ζργων ι ςε χριςθ ελαττωματικϊν υλικϊν, ςυςκευϊν κλπ. 
 
τθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αρνθκεί να εκτελζςει τισ τυχόν εργαςίεσ επιςκευϊν ι επανορκωτικζσ 
εργαςίεσ, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, που αποτελοφν υποχρζωςι του και μάλιςτα ςε εφλογο χρόνο 
(ανάλογα με το είδοσ τθσ βλάβθσ) και ςε βακμό που να ικανοποιοφν λογικά τθν Τπθρεςία, τότε θ Τπθρεςία 
κα δικαιοφται να ανακζςει ςε τρίτουσ τθν εκτζλεςθ αυτϊν των εργαςιϊν και να ειςπράξει το κόςτοσ τουσ 
κακ’ οιονδιποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. Θ οριςτικι παραλαβι κα διενεργθκεί μζςα ςε δφο(2) μινεσ μετά 
από τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ. χετικό είναι το άρκρο 172 του Ν.4412/16. 
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Άρκρο 55-Διοικθτικι επίλυςθ διαφορϊν - αιτιςεισ κεραπείασ, Δικαςτικι και Διαιτθτικι επίλυςθ 
διαφορϊν κλπ 

 
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα (Διοικθτικι επίλυςθ ςυμβατικϊν διαφορϊν) 174, (Δικαςτικι επίλυςθ 
διαφορϊν) 175, (Διαιτθτικι επίλυςθ διαφορϊν) 176  του ν.4412/2016. 
 
Άρκρο 56-Αρτιότθτα  καταςκευϊν  
 
Ο κακοριςμόσ από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ και των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν των επί μζρουσ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (τρόποσ εκτζλεςθσ καταςκευϊν, 
επί μζρουσ διαςτάςεισ κ.λ.π.) δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να πάρει κάκε μζτρο για 
τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των διαφόρων ειδϊν καταςκευϊν που ςυνκζτουν κάκε επιφάνεια ι χϊρο 
ι λειτουργία ι εγκατάςταςθ του ζργου. 
 
Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι από τα ςχζδια 
λεπτομερειϊν ι από τα άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ι τζλοσ από τισ οδθγίεσ ι διαταγζσ τθσ Τπθρεςίασ, 
κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου πρζπει να είναι άρτιο. Σο αυτό ιςχφει όςον αφορά και τθν αρτιότθτα 
και τθ λειτουργικότθτα των οικοδομικϊν εργαςιϊν. 
 
ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
ςτθ ςυμπλιρωςθ ι επανόρκωςθ ςτο χρόνο που κα ορίηει θ Τπθρεςία, αλλιϊσ θ Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα 
να εκτελζςει αυτό ςε βάροσ και για λογαριαςμό του άνευ ετζρου και με τιμι που κα ηθτιςει ο νζοσ 
καταςκευαςτισ. 
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