
Σελ 2 από 62 

           

                    
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟ ΔΕΚΑΣΗ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ  

ΤΠΗΡΕΙΩΝ   

 

Αρικμ. Μελζτθσ : 6/2020 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΕΡΓΑΙΕ ΒΕΛΣΙΩΗ - 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΔΕΚΑΣΗ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 
 
ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ (ΠΔΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ  
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ) / ΑΕ - 055 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 



Σελ 3 από 62 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1   ΓΕΝΛΚΑ ............................................................................................................................................. 6 
1.1.  Αντικείμενο τθσ ΕΣΥ ................................................................................................................. 6 
1.2.  Αντικείμενο τθσ Εργολαβικισ Σφμβαςθσ ................................................................................ 6 
1.3.  Χρθματοδότθςθ....................................................................................................................... 6 
1.4.  Επικοινωνία – Κοινοποίθςθ εγγράφων ................................................................................... 6 
1.5.  Λςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ ........................................................................................... 7 
1.6.  Ρροδιαγραφζσ και Κανονιςμοί ............................................................................................. 12 
1.7.  Γλϊςςα .................................................................................................................................. 12 
1.8.  Σειρά ιςχφοσ ςυμβατικϊν τευχϊν ......................................................................................... 13 
1.9.  Σφμβαςθ ................................................................................................................................ 13 
1.10.  Ενςτάςεισ κατά τισ διαδικαςίεσ δθμοπραςιϊν ................................................................... 14 
1.11.  Εκχϊρθςθ δικαιωμάτων-Υποκατάςταςθ ............................................................................ 14 
1.12.  Μελζτεσ του ζργου .............................................................................................................. 14 
1.13.  Συμμόρφωςθ με το κεςμικό πλαίςιο-τιρθςθ των αςτυνομικϊν διατάξεων ..................... 14 
1.14.  Ευκφνθ μελϊν κοινοπραξίασ ............................................................................................... 15 

2   Ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ (ΚτΕ) ....................................................................................................................... 15 
2.1  Απαλλοτριϊςεισ ..................................................................................................................... 15 
2.2   Άδειεσ και εγκρίςεισ .............................................................................................................. 15 
2.3.  Εκπλιρωςθ οικονομικϊν υποχρεϊςεων του ΚτΕ ................................................................. 15 
2.4.  Διοίκθςθ του ζργου, Ραρακολοφκθςθ και επίβλεψθ ........................................................... 15 
2.5.  Αντικατάςταςθ Επιβλζποντα ................................................................................................ 17 

3   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ................................................................................................................................. 17 
3.1.  Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου .................................................................................................. 17 
3.2.  Επαλικευςθ ςτοιχείων που χορθγοφνται ............................................................................ 18 
3.3.  Δθμοςιότθτα .......................................................................................................................... 18 
3.4.  Διεφκυνςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο ............................................................................... 19 
3.5.  Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ- Ρρόςκετθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ........................................ 19 
3.6.  Νόμιμοσ εκπρόςωποσ Αναδόχου .......................................................................................... 20 
3.7.  Υπεργολαβία .......................................................................................................................... 20 
3.8.  Συνεργαςία με τον ΚτΕ, το προςωπικό τθσ επίβλεψθσ και με τρίτουσ ................................. 21 
3.9.  Τοπογραφικά ςτοιχεία και ζλεγχοι-χαράξεισ-τοπογραφικά διαγράμματα .......................... 21 
3.10.  Απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο* .............................................. 22 
3.11.  Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ ....................................................................................................... 30 
3.12.  Στοιχεία του πεδίου του ζργου ........................................................................................... 30 

3.12.1 Μελέηη και γνώζη ηων ζσνθηκών καηαζκεσής ............................................................ 30 

3.12.2 Εγκαηαζηάζεις Επιτειρήζεων και Οργανιζμών Κοινής Ωθελείας (ΟΚΩ) ................... 31 

3.13.  Θμερολόγιο του ζργου ........................................................................................................ 31 
3.14.  Επάρκεια ςυμφωνθμζνου εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ ................................................... 32 
3.15.  Απρόβλεπτεσ φυςικζσ ςυνκικεσ ......................................................................................... 32 
3.16.  Ρροςβάςεισ και άλλεσ υποδομζσ ........................................................................................ 32 
3.17.  Αποφυγι όχλθςθσ ............................................................................................................... 33 
3.18.  Μεταφορά εξοπλιςμοφ και υλικϊν ..................................................................................... 33 
3.19.  Εξοπλιςμόσ Αναδόχου ......................................................................................................... 33 
3.20.  Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ ........................................................................................... 34 
3.21.  Αδρανι υλικά, λατομεία, δανειοκάλαμοι, χϊροι απόκεςθσ .............................................. 35 



Σελ 4 από 62 

3.22.  Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων ............................................... 35 
3.23.  Χρόνοσ Εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ Συντιρθςθσ των Ζργων ............................................ 36 
3.24.  Μθτρϊο ζργου .................................................................................................................... 36 
3.25.  Ευριματα αρχαιολογικοφ ι άλλου ενδιαφζροντοσ ............................................................ 37 

4.  ΕΓΑΤΛΚΟ ΔΥΝΑΜΛΚΟ ΚΑΛ ΛΟΛΡΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ .............................................................................. 37 
4.1.  Ρρόςλθψθ εργατικοφ δυναμικοφ και λοιποφ προςωπικοφ .................................................. 37 
4.2.  Ρροςωπικό Αναδόχου ........................................................................................................... 37 
4.3.  Καταςτάςεισ προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ Αναδόχου.......................................................... 37 
4.4.  Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ..................................................................................................... 37 

5.  ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ, ΥΛΛΚΑ ΚΑΛ ΕΓΑΣΛΑ ................................................................................................. 38 
5.1.  Τρόποσ εκτζλεςθσ.................................................................................................................. 38 
5.2.  Επικεϊρθςθ ........................................................................................................................... 38 
5.3.  Δοκιμζσ .................................................................................................................................. 38 
5.4.  Απόρριψθ .............................................................................................................................. 39 
5.5.  Επανορκωτικζσ εργαςίεσ ...................................................................................................... 39 

6.  ΕΝΑΞΘ-ΚΑΚΥΣΤΕΘΣΕΛΣ-ΔΛΑΚΟΡΘ ΕΓΑΣΛΩΝ ............................................................................. 39 
6.1.  Ζναρξθ εργαςιϊν ................................................................................................................... 39 
6.2.  Ρροκεςμίεσ ............................................................................................................................ 39 
6.3.  Συνολικι προκεςμία ............................................................................................................. 39 
6.4.  Ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ ..................................................................................... 39 
6.5.  Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου ............................................................................. 40 
6.6.  Ραράταςθ προκεςμίασ περάτωςθσ ...................................................................................... 40 
6.7.  Κακυςτεριςεισ με υπαιτιότθτα των Αρχϊν .......................................................................... 40 
6.8.  υκμόσ προόδου εργαςιϊν .................................................................................................. 41 
6.9.  Ροινικζσ ριτρεσ ..................................................................................................................... 41 

6.9.1 Ποινικές ρήηρες σπέρβαζης ηης ζσνολικής προθεζμίας ................................................. 41 

6.9.2 Ποινικές ρήηρες σπέρβαζης ημημαηικών προθεζμιών .................................................... 42 

6.9.3 Επιβολή ποινικών ρηηρών ............................................................................................... 42 

6.10.  Διακοπι εργαςιϊν – Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ – Ζκπτωςθ αναδόχου – Αποηθμίωςθ 
αναδόχου λόγω διάλυςθσ ςφμβαςθσ ........................................................................................... 42 

7.  ΡΕΑΤΩΣΘ ΤΩΝ ΕΓΑΣΛΩΝ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΕΓΟΔΟΤΘ .............................. 42 
7.1.  Επιμζτρθςθ και Ριςτοποίθςθ ................................................................................................ 42 
7.2.  Τροποποίθςθ και Ρροςαρμογζσ ........................................................................................... 44 
7.3.  Ρεριεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανϊν Ρροχπολογιςμοφ ................................... 45 
7.4.  Απολογιςτικζσ εργαςίεσ ........................................................................................................ 48 
7.5.  Ανακεϊρθςθ τιμϊν ............................................................................................................... 48 

8.  ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΤΛΜΘΜΑ ΚΑΛ ΡΛΘΩΜΕΣ .......................................................................................... 48 
8.1.  Συμβατικό τίμθμα .................................................................................................................. 48 

8.1.1 Περιετόμενα ηων ηιμών μονάδος ηοσ ηιμολογίοσ και δαπάνες ποσ βαρύνοσν ηον 

Ανάδοτο .................................................................................................................................... 48 

8.1.2 Τιμές μονάδος νέων εργαζιών ......................................................................................... 49 

8.2.  Ρροκαταβολι ........................................................................................................................ 49 
8.3.  Λογαριαςμοί .......................................................................................................................... 50 
8.4.  Αίτθςθ για λογαριαςμό - ζκδοςθ λογαριαςμοφ - τελικι πλθρωμι ...................................... 53 
8.5.  Χρονοδιάγραμμα τμθματικϊν πλθρωμϊν ............................................................................ 53 
8.6.  Εξοπλιςμόσ και υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ζργο ......................................................... 53 
8.7.  Ρλθρωμζσ-Φόροι-Τζλθ-Κρατιςεισ ....................................................................................... 53 
8.8.  Κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν ...................................................................................................... 53 



Σελ 5 από 62 

8.9.  Ρλθρωμι κρατιςεων/επιςτροφι εγγυιςεων ...................................................................... 54 
8.10.  Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν ........................................................................................ 54 
8.11.  Εκκακάριςθ αμοιβαίων απαιτιςεων .................................................................................. 55 
8.12.  Λιξθ ευκφνθσ εργοδότθ ...................................................................................................... 55 
8.13.  Διακοπι εργαςιϊν- Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ ....................................................................... 55 
8.14.  Αποηθμίωςθ αναδόχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ ...................................................... 55 
8.15.  Δικαίωμα του Κφριου του Ζργου για διάλυςθ τθσ Σφμβαςθσ ............................................ 55 

9.  ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ .................................................................................................................. 55 
9.1.  Διοικθτικι παραλαβι προσ χριςθ ........................................................................................ 55 
9.2.  Ραραλαβι του ζργου ............................................................................................................ 56 

10.   ΑΝΑΛΘΨΘ ΚΛΝΔΥΝΩΝ ΚΑΛ ΕΥΚΥΝΕΣ .......................................................................................... 58 
10.1.  Εγγυιςεισ ............................................................................................................................ 58 
10.2.  Ευκφνθ Αναδόχου ............................................................................................................... 58 
10.3.  Ευκφνθ ΚτΕ .......................................................................................................................... 61 
10.4.  Συνζπειεσ ευκυνϊν του ΚτΕ ................................................................................................ 62 

11.   ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ ............................................................................................................ 62 
12.   ΑΝΩΤΕΑ ΒΛΑ .............................................................................................................................. 62 

12.1.  Οριςμόσ τθσ ανωτζρασ βίασ ................................................................................................ 62 
12.2.  Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία .............................................................................................. 63 
12.3.   Κακικον για τθ μείωςθ κακυςτεριςεων ........................................................................... 63 
12.4.  Συνζπειεσ ανωτζρασ βίασ .................................................................................................... 63 
12.5.  Ανωτζρα βία που επθρεάηει Υπεργολάβο .......................................................................... 63 
12.6.   Ρροαιρετικι λφςθ, πλθρωμι και αποδζςμευςθ ............................................................... 64 

13.   ΑΞΛΩΣΕΛΣ, ΔΛΑΦΟΕΣ ΚΑΛ ΔΛΑΛΤΘΣΛΑ ........................................................................................... 64 
13.1.  Αξιϊςεισ Αναδόχου ............................................................................................................. 64 
13.2.  Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν ............................................................................................. 64 
13.3.  Διαιτθτικι επίλυςθ διαφορϊν ............................................................................................ 64 

 

 

 

 



Σελ 6 από 62 

Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ αυτισ είναι θ εκτζλεςθ του ζργου : «ΕΡΓΑΙΕ ΒΕΛΣΙΩΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ 
ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΔΕΚΑΣΗ» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ : 462.000,01 Ευρϊ (με 
Φ.Ρ.Α 24%) επιμεριηόμενο ςε:  
 

ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 274.506,61 

ΓΕ &ΟΕ 18% 49.411,19 

ΑΘΡΟΙΜΑ 323.917,80 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15 % 48.587,67 

ΑΘΡΟΙΜΑ 372.505,47 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 75,18 

ΑΘΡΟΙΜΑ 372.580,65 

Φ.Π.Α 24 % 89.419,36 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 462.000,01 
 

Ρροκεςμία περαιϊςεωσ των ανατικζμενων εργαςιϊν ορίηεται ςε δϊδεκα (12) θμερολογιακοφσ μινεσ 
αρχομζνθσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 147 του Ν. 4412/2016).  
 
 

Οι όροι τθσ εκτζλεςθσ είναι οι ακόλουκοι : 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Αντικείμενο τθσ ΕΤ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) είναι θ διατφπωςθ των Γενικϊν και 

Ειδικϊν Πρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ, με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ 

Υπθρεςίασ πρόκειται να καταςκευαςτεί το ζργο του τίτλου, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ τθσ 

Τεχνικισ Ρεριγραφισ. 

Οι όροι αυτοί ςυμπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ και ςυμπλθρϊνονται με τουσ όρουσ των λοιπϊν 

Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ (Τ.Δ.) όπωσ ακριβϊσ αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ ςυμμετοχι του εργολάβου ςτθ δθμοπραςία προχποκζτει πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ.  

1.2 Αντικείμενο τθσ Εργολαβικισ φμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ αυτισ είναι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου που αναφζρεται ςτον τίτλο, 

οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτα τεφχθ και τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

του διαγωνιςμοφ, για τισ οποίεσ ηθτείται θ υποβολι προςφοράσ επί μζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ κατά 

ομάδεσ τιμϊν ςτο τιμολόγιο τθσ μελζτθσ. Ο ςυνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ του ζργου είναι 372.580,65 €  

πλζον ΦΡΑ 24%. 

Οι κατθγορίεσ, τα είδθ και οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν του ζργου περιλαμβάνονται ςτον Ρροχπολογιςμό 

Μελζτθσ. Συμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ των εργαςιϊν είναι οι τιμζσ μονάδασ που κα περιλαμβάνονται ςτο 

Τιμολόγιο προςφοράσ του Αναδόχου του ζργου. 

Συμβατικό χρθματικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό που περιλαμβάνεται ςτθ 

ςφμβαςθ για τθν καταςκευι του ζργου και αποτελείται από τθ δαπάνθ των εργαςιϊν όπωσ αυτι 
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διαμορφϊνεται με τθν προςφορά του αναδόχου, από τθ δαπάνθ για γενικά ζξοδα (Γ.Ε.) και όφελοσ 

εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδφλια για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ και ανακεϊρθςθ που προβλζπονται ςτον 

Ρροχπολογιςμό Μελζτθσ και από τον Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) που αναλογεί. 

1.3 Χρθματοδότθςθ 

Το ζργο χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΛΛΟΔΘΜΟΣ ΛΛ (ΡΔΕ Υπουργείου Εςωτερικϊν).  

1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίθςθ εγγράφων 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 143 του N. 4412/2016. Θ επικοινωνία με τον ανάδοχο ςυντελείται είτε α) 

με δικαςτικό επιμελθτι, κατόπιν παραγγελίασ του αρμόδιου οργάνου είτε πλθρεξουςίου νομικοφ 

εκπροςϊπου του είτε β) με θλεκτρονικι αποςτολι, ςφμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184). Θ κοινοποίθςθ 

τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ και τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ του άρκρου 160, κακϊσ και τθσ ειδικισ διαταγισ του 

άρκρου 159, γίνεται αποκλειςτικά με δικαςτικό επιμελθτι κατά τθν περ. α’. Για τθν κοινοποίθςθ, ςφμφωνα 

με τθν περ. α’ ςυντάςςεται ςχετικό αποδεικτικό επιδόςεωσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται ανάλογα οι 

οικείεσ διατάξεισ του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. Ο ανάδοχοσ γνωςτοποιεί ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία 

τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι του ι τουσ πλθρεξοφςιουσ. 

Ο ανάδοχοσ δφναται, κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, να ορίηει εγγράφωσ άλλο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο ωσ εκπρόςωπο του, γνωςτοποιϊντασ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τα πλιρθ ςτοιχεία 

επικοινωνίασ, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα ανά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται ανάλογα οι οικείεσ διατάξεισ του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ.  

1.5 Ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ 

Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων, όπωσ ιςχφουν: 

1 Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) με τίτλο: "Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ 
άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία", με τον 
οποίο αναμορφϊνεται κατά βάςθ το νομοκετικό πλαίςιο (ν.4412/2016, ν.3978/2011 και ν.3433/2016) 
που διζπει τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων προμθκειϊν, υπθρεςιϊν και ζργων φορζων του 
δθμόςιου τομζα. 

2 Ο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα.  

3 Τα άρκρα 80-110 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ 
δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ) 

4 Ο Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α’ 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» 

5 Ο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 

6 Ο Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
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ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ 
7 Ο Ν . 4472/2017 (Αϋ74) και ιδίωσ των άρκρων 118 και 119, 

8 Ο Ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ εργολθπτικϊν 
επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα», 

9 Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 

10 Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο». 
11 Ο Ν. 3310/2005 “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι  καταςτρατθγιςεων κατά 

τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 
279), για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του  Ε.Σ..,  το π.δ. 82/1996 (Α 
66) «Ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα», θ κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ υπ’ αρικμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) 
ςχετικά με τα  ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε 
με το Ν.3414/2005’’, κακϊσ και θ απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν υπ’ 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 
εταιρίεσ” 

12 τθσ υπ’ αρικμ. 14900/4-2-2021 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Βϋ 466/8-2-2021) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ» (κατά περίπτωςθ). 

13 τθσ υπ’ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο 
των Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

14 τθσ υπ’  αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων 

15 τθσ με αρικ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν 
«Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν 
(Μθ.Μ.Ε.Δ.) τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ τροποποιικθκε με τθν 
όμοια απόφαςθ ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

16 τθσ Κοινισ Διαπιςτωτικισ Ρράξθσ των Υπουργϊν Υποδομϊν και Μεταφορϊν και Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 κζμα Μετεγκατάςταςθ του υποςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ 
Δθμόςια Ζργα ςτθ Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΚΞ-ΨΕ4). 

17 τθσ με αρ. 166278  Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β 2813/30-6-2021) «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων 
που αφοροφν ςτθν ανάκεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και 
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ-Δθμόςια 
Ζργα)» . 

18 τθσ  με αρικ. πρωτ.  76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Βϋ/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με κζμα «φκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ το Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων», 

19 τθσ με αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Bϋ 
1746) «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων». 

20 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ”, 
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21 του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεςολάβθςθ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ Ρεραιτζρω εναρμόνιςθ 
τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Μαΐου 2008 και άλλεσ διατάξεισ». 

22 του ν. 4624/2019 (Αϋ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680  του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

23 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ 
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ», 

24 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

25 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

26 του ν. 2859/2000  “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248). 

27 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 

28 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”. 

29 του π.δ. 71/2019 (Αϋ112) «Μθτρϊα ςυντελεςτϊν παραγωγισ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων, μελετϊν, 
τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν (ΜΘ.ΤΕ.). 

30 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

31 του π.δ. 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145 ) 

32 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”, 

33 τθσ με αρικμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Βϋ 4607) Ζγκριςθ 
εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα 
Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ,  

34 τθσ με αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Bϋ 
1956) «Κακοριςμόσ Ομάδων εργαςιϊν» ανά κατθγορία ζργων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων του ν. 
4412/2016», 

35 τθσ με αρικμ με αρικ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Βϋ 1105) Απόφαςθσ με κζμα «Ζκδοςθ Ενθμερότθτασ 
Ρτυχίου και Βεβαιϊςεων ανεκτζλεςτου υπολοίπου ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων, υποβολι Εκκζςεων 
δραςτθριότθτασ ανωνφμων εταιρειϊν και Ριςτοποιθτικϊν εκτζλεςθσ ζργων». 

Συμπλθρωματικά ιςχφουν και οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ 

(εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι 

απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ 

(Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
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1.6 Προδιαγραφζσ και Κανονιςμοί 

Για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου ιςχφουν οι 440 εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ όπωσ εγκρίκθκαν με τθν υπ’ αρ. 

ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και δθμοςιεφκθκαν ςτο ΦΕΚ 2221 Β/ 30-7-2012, με υποχρεωτικι 

εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και ςφμφωνα με τθν Εγκ.26/2012 (ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/356/4-10-2012) τθσ ΓΓΔΕ 

του ΥΡ.Υ.ΜΕ.ΔΛ. Συμπλθρωματικά των παραπάνω ζχουν εφαρμογι τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα» (ΕΤ) που 

ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Θλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα  εναρμόνιςθσ (HD)» 

ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν και οι Ρ.Τ.Ρ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ακλθτιςμοφ (Γ.Γ.Α). 

Επιπλζον κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται: 

α.  Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία αναγνωριςμζνθ από 

τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ 

- μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

β.  Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ 

καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ 

καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και 

χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό 

από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 

γ.  Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και 

Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ.Δ.Ε.) που 

αναφζρονται ςε εργαςίεσ οι οποίεσ κεματικά δεν περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (hEN) που ζχουν 

κεςπιςκεί με τθν ςχετικι ΚΥΑ. 

δ. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρεριγραφζσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ (Γ.Γ.Α) και τα Ευρωπαϊκά 

Ρρότυπα FIFA και UEFA. 

ε.  Συμπλθρωματικά  προσ  τα  παραπάνω,  κα  εφαρμόηονται  οι  προδιαγραφζσ  ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ 

Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards 

Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΘΡΑ. 

1.7 Γλϊςςα 

Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι και ςε αυτι κα ςυντάςςονται όλα τα ζγγραφα, θ 

αλλθλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν κείμενα ςυνταγμζνα ςε δφο 

γλϊςςεσ, για κάκε περίπτωςθ ερμθνείασ επίςθμθ και υπεριςχφουςα είναι θ Ελλθνικι Γλϊςςα. 

1.8 ειρά ιςχφοσ ςυμβατικϊν τευχϊν 

Τα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία αλλθλοςυμπλθρϊνονται αλλά ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των 

περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ εξισ, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ 

Διακιρυξθ: 

1 Το ςυμφωνθτικό. 
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2 Θ Διακιρυξθ. 

3 Θ Οικονομικι Ρροςφορά. 

4 Το Τιμολόγιο Μελζτθσ. 

5 Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 

6 Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ1 και τα Ραραρτιματα τουσ, Τ.Σ.Υ. 

7 Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.).  

8 Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ Μελζτθσ. 

9 Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, που κα χορθγθκοφν ςτον ανάδοχο από τθν υπθρεςία και οι 

εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ μελζτεσ, που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο, αν προβλζπεται θ 

περίπτωςθ αυτι από τα ςυμβατικά τεφχθ ι προκφψει κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 

τροποποίθςθσ των μελετϊν του ζργου.  

10 Το χρονοδιάγραμμα/Ρρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα εγκρικεί από 

τθν Υπθρεςία. 

Επίςθσ ζχουν ςυμβατικι ιςχφ, επόμενθ των παραπάνω: 

1 Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια των Ζργων Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, 

Οικοδομικϊν, Ρραςίνου, και Θλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν και 

Λιμενικϊν που εγκρίκθκαν με τθν αρικμ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ466/04-05-2017 (ΦΕΚ 1746/Βϋ/19-

05-2017) Υ.Α. του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν 

Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων». 

2 Οι Ευρωκϊδικεσ. 

3 Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ι του τ. Υ.Δ.Ε.) 

4 Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρεριγραφζσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ (Γ.Γ.Α) και τα 

Ευρωπαϊκά Ρρότυπα FIFA και UEFA. 

5 Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

1.9 φμβαςθ 

Με τον όρο «Σφμβαςθ» νοείται θ ςφμβαςθ που περιγράφεται ςτο τεφχοσ Διακιρυξθσ ςε ςυνδυαςμό με τα 

λοιπά τεφχθ Δθμοπράτθςθσ, με βάςθ τα οποία ο ανάδοχοσ: 

- Κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ οι οποίεσ περιγράφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι, 

- Κα ςυντθριςει το ζργο, με μζριμνα και δαπάνεσ του κατά το χρονικό διάςτθμα  15 μθνϊν, μετά τθ 

βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 171 του Ν. 4412/2016. 

                                                 
1
 Σύμθωνα με ηην ςπ’ απιθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόθαζη ηος Αναπληπωηή Υποςπγού Ανάπηςξηρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ Υποδομών Μεηαθοπών 

και Δικηύων με θέμα «Έγκπιζη ηεηπακοζίων ζαπάνηα Ελληνικών Τεσνικών Πποδιαγπαθών (ΕΤΕΠ) με ςποσπεωηική εθαπμογή ζε όλα ηα Δημόζια  
Έπγα» και ηη ζςνοδεςηική εγκύκλιο 26/ΔΙΠΑΔ/356/4-10-2012 καθώρ και ηο Τεύσορ Σςμπληπωμαηικών Τεσνικών Πποδιαγπαθών, εθόζον ςπάπσει,  ηος 
έπγος ζύμθωνα με ηην παπάγπαθο 13 ηηρ εγκςκλίος 26/ ΔΙΠΑΔ/356/4-10-2012 

 

http://segm.gr/wp-content/uploads/2017/05/YA-OIK.35577-466-4.5.17_B1746.pdf
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Θ ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα υπογραφεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 105 και 135 

του Ν. 4412/2016 και ςτθ διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 

1.10 Ενςτάςεισ κατά τισ διαδικαςίεσ δθμοπραςιϊν 

Οι ενςτάςεισ κατά τισ διαδικαςίεσ δθμοπραςιϊν υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 127 

και 345 και ζπειτα του Ν. 4412/2016. 

1.11 Εκχϊρθςθ δικαιωμάτων-Τποκατάςταςθ 

Θ υποκατάςταςθ του αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου του ζργου (εκχϊρθςθ του 

ζργου) είναι δυνατι αποκλειςτικά υπό τισ προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ δ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 

132 του Ν. 4412/2016. Θ υποκατάςταςθ απαγορεφεται χωρίσ ζγκριςθ τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ, θ οποία 

αποφαςίηει φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου και πρόταςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ (άρκρο 164 του 

Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 80 του Ν. 4782/2021). 

1.12 Μελζτεσ του ζργου 

Στον ανάδοχο κα δοκεί θ εγκεκριμζνθ με τθν υπ’ αρικμ. 171/2021 απόφαςθ ηης Οικονομικισ Επιτροπισ 

Δεςκάτθσ μελζτθ «ΕΓΑΣΛΕΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘΣ – ΑΝΑΚΑΛΝΛΣΘΣ ΑΚΛΘΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΘΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΘΣ» 

με αρικμό μελζτθσ 6/2020 τθσ Δ.Τ.Υ. του Διμου Γρεβενϊν. 

1.13 υμμόρφωςθ με το κεςμικό πλαίςιο-τιρθςθ των 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 

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 Υπθρεςία 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 Υπθρεςία 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. 
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1.14 Ευκφνθ μελϊν κοινοπραξίασ 

Θ ευκφνθ μελϊν Κοινοπραξίασ διζπεται από τα οριηόμενα ςτο άρκρο 140 του N. 4412/2016. 

2 Ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ (ΚτΕ) 

2.1 Απαλλοτριϊςεισ 

Για τθν εκτζλεςθ του προαναφερόμενου ζργου δεν απαιτοφνται απαλλοτριϊςεισ. 

Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για εγκαταςτάςεισ εργοταξίων κτλ. Οι χϊροι αυτοί κα πρζπει να 

εξευρεκοφν και ενοικιαςτοφν ι/και αγοραςκοφν από τον Ανάδοχο με αποκλειςτικι του μζριμνα και 

δαπάνθ. 

2.2  Άδειεσ και εγκρίςεισ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ι εξαςφάλιςθ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, των κάκε 

είδουσ αδειϊν ι υποχρεωτικϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων που προβλζπονται από τθ νομοκεςία ι αλλαχοφ 

και που είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ  για τθν εκτζλεςθ των κάκε είδουσ εργαςιϊν. Ρροσ τοφτο ο 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει το ςχετικό αίτθμά του ςτθν, κατά περίπτωςθ, αρμόδια Υπθρεςία. 

Ραράλλθλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτθμά του (με αντίγραφα όλων των ςυναφϊν δικαιολογθτικϊν) ςτθν 

Διευκφνουςα Υπθρεςία. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ αδειϊν ι υποχρεϊςεων 

χρθματοοικονομικισ φφςθσ. 

Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να παράςχει ςτον Ανάδοχο τισ απαιτοφμενεσ διοικθτικζσ 

άδειεσ για τθ διενζργεια των πράξεων εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Πςον αφορά άδειεσ που μποροφν να εκδοκοφν κατά διακριτικι ευχζρεια τθσ αρμόδιασ διοικθτικισ αρχισ, 

ο Ανάδοχοσ εξακολουκεί να φζρει αποκλειςτικά τον κίνδυνο μθ ζκδοςισ τουσ. Κατ' εξαίρεςθ, ο ΚτΕ 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τον ςυνδράμει, εφόςον ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

1 Ο νόμοσ καταλείπει ςτον ΚτΕ τθ διακριτικι ευχζρεια να παράςχει τθ ςυνδρομι αυτι ι όχι. 

2 Θ παροχι τθσ ςυνδρομισ αυτισ δεν κα ςυνιςτοφςε κακι χριςθ τθσ διακριτικισ του 

ευχζρειασ ι κατάχρθςθ εξουςίασ. 

Ο ΚτΕ αναλαμβάνει να παράςχει τθ ςυνδρομι του κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου και μόνο με 

τουσ τφπουσ και τα μζςα, που του επιτρζπει ι του επιβάλλει θ κατά περίπτωςθ εφαρμοςτζα για τθν 

ζκδοςι τθσ άδειασ διοικθτικι ι αποδεικτικι διαδικαςία. 

2.3 Εκπλιρωςθ οικονομικϊν υποχρεϊςεων του ΚτΕ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 152 και 153 του Ν. 4412/2016. 

2.4 Διοίκθςθ του ζργου, Παρακολοφκθςθ και επίβλεψθ 

Θ επίβλεψθ καταςκευισ του ζργου γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 136 του N. 4412/2016 και ςφμφωνα 

με το άρκρο 8 παρ 3 του ΡΔ 437/1981. Θ διευκφνουςα υπθρεςία ορίηει, ωσ επιβλζπων, τεχνικό υπάλλθλο 

που κα παρακολουκεί το ζργο και γενικά κα προβαίνει ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια για τθν καλι και ζγκαιρθ 

εκτζλεςθ των ζργων. Ραρακολουκεί και ελζγχει τθν ποιότθτα και ποςότθτα των εργαςιϊν και γενικά να 

τθροφνται οι όροι τθσ ςφμβαςθσ και τθσ παροφςασ ςυγγραφισ από τον ανάδοχο. 
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1. Θ παρακολοφκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ διοίκθςθ των ζργων αςκοφνται από τθν αρμόδια τεχνικι υπθρεςία 

του φορζα καταςκευισ του ζργου (διευκφνουςα υπθρεςία), θ οποία ορίηει τουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ 

που κα αςχολθκοφν ειδικότερα με τθν επίβλεψθ, προςδιορίηει τα κακικοντά 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 επίβλεψθ αποςκοπεί ιδίωσ, 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 και δεν μειϊνει τισ ευκφνεσ του αναδόχου που απορρζουν από τον 

νόμο και τθ ςφμβαςθ. 

2. Θ διευκφνουςα υπθρεςία ορίηει ωσ επιβλζποντεσ και βοθκοφσ αυτϊν για το ζργο ι τμιματά του ι είδθ 

εργαςιϊν τεχνικοφσ 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 ςτο παρόν. Δεν αποκλείεται θ άςκθςθ 

τθσ επίβλεψθσ από τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία, όταν ορίηει 

ομάδα επίβλεψθσ, περιλαμβάνει τον ςυντονιςτι, τουσ επιβλζποντεσ και τουσ βοθκοφσ τουσ, με ςαφϊσ 

κακοριςμζνα κακικοντα ςτθν απόφαςθ οριςμοφ. 

3. Θ διευκφνουςα υπθρεςία κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου ςυντάςςει, με τθ ςυνδρομι είτε 

του επιβλζποντα υπαλλιλου τθσ, κάκε τρίμθνο, ςυνοπτικζσ ανακεφαλαιωτικζσ εκκζςεισ για τθν πορεία του 

ζργου και τα ςθμαντικά προβλιματα που ςχετίηονται με τθν καταςκευι του, τισ οποίεσ αποςτζλλει ςτθν 

Ρροϊςτάμενθ Αρχι. Στισ εκκζςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται 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 Ρροϊςταμζνθ 

Αρχι να αποφαςίςει ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ του ζργου ι τθ μείωςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και τθ 

διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ μθ τιρθςθ τθσ ανωτζρω υποχρζωςθσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ςυνιςτά 

πεικαρχικό παράπτωμα του προϊςταμζνου αυτισ. 

4. Πταν παρίςταται ανάγκθ διαπίςτωςθσ πραγματικϊν περιςτατικϊν, τα οποία δεν καλφπτονται από άλλεσ 

διατάξεισ του παρόντοσ, το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ι θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί να προβαίνει ςε 

αυτοψία που διενεργείται από κατάλλθλο τεχνικό υπάλλθλο ι επιτροπι από τεχνικοφσ υπαλλιλουσ που 

ςυντάςςουν ζκκεςθ. Πταν γίνονται τζτοιεσ αυτοψίεσ, καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ, ςφμφωνα με 

τουσ οριςμοφσ του άρκρου 143, περί κοινοποίθςθσ ςτον ανάδοχο και εκπροςϊπθςθσ, τουλάχιςτον προ 

είκοςι τεςςάρων ωρϊν. 

Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου και μετά από αυτι μζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ, 

ο επιβλζπων κρίνει ότι θ καταςκευι του ζργου ι τμιματοσ αυτοφ δεν πλθροί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι 

το ζργο ζχει ελαττϊματα το αναφζρει αμζςωσ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και αυτι αφοφ διαπιςτϊςει 

κατόπιν επικεϊρθςθσ τα ελαττϊματα αυτά απευκφνει ςτον ανάδοχο ειδικι διαταγι ςχετικά με τθν 

αποκατάςταςθ τουσ μζςα ςε εφλογθ προκεςμία ι το ποςοςτό μείωςθσ τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ 

αντίςτοιχεσ εργαςίεσ και πικανόν και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό των 

ελαττωμάτων ςφμφωνα με το άρκρο 159 N. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτον επιβλζποντα και ςε όλουσ τουσ 

εντεταλμζνουσ για τθν επίβλεψθ του ζργου υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ, όπωσ επίςθσ και ςτουσ 

ςυμβοφλουσ, που τυχόν κα χρθςιμοποιιςει θ Υπθρεςία για να τθ ςυνδράμει και για όποιον άλλο θ 
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Υπθρεςία αποφαςίςει να δϊςει ςχετικι ζγκριςθ ςφμφωνα με το άρκρο 138 N. 4412/2016. 

Το γεγονόσ ότι θ Υπθρεςία επιβλζπει το ζργο δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ 

που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ (βλ. και Άρκρο 3.1 τθσ πα-

ροφςασ «Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου). 

2.5 Αντικατάςταςθ Επιβλζποντα 

Ο ΚτΕ διατθρεί το δικαίωμα τθσ αντικατάςταςθσ του επιβλζποντα οποτεδιποτε και για οποιοδιποτε αιτία, 

χωρίσ εκ του λόγου τοφτου να κεωρείται ότι προςβάλλεται ζννομο ςυμφζρον του Αναδόχου ι να 

ςτοιχειοκετείται δικαίωμα ςτον Ανάδοχο να αξιϊςει αποηθμίωςθ ι παράταςθ προκεςμιϊν. 

3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟ 

3.1 Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Οι γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ορίηονται ςτο άρκρο 138 του N. 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 τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Υποχρεοφται να 

εφαρμόηει πιςτά τα προβλεπόμενα από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, τθ διακιρυξθ και προχπολογιςμό του 

ζργου  και τθν ΤΣΥ ςε ότι αφορά τισ μονάδεσ εργαςίασ και τθν τιρθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, χωρίσ 

καμιά παρζκκλιςθ χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, 

Οι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και το νόμο , ζγγραφεσ εντολζσ που δίνονται από το αρμόδιο 

όργανο για ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ κακϊσ και θ εκτζλεςθ των 

εγκεκριμζνων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο. Σχετικά με τισ 

αυξομειϊςεισ εργαςιϊν και τισ νζεσ εργαςίεσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 156 N. 4412/2016. Ο 

ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να λάβει αποηθμίωςθ ι αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που ζγιναν χωρίσ 

ζγγραφθ διαταγι, ζςτω και αν βελτιϊνουν το ζργο.  

Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ αντιμετωπίςει ςυνκικεσ ι εμπόδια τα οποία 

δεν προβλζπονται από τθ μελζτθ και τθν Τεχνικι περιγραφι, οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και 

εγγράφωσ τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία  για τθν περαιτζρω αντιμετϊπιςθ τοφτων.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 

με πρωτοβουλία και ευκφνθ δικι του να βρει τα κατάλλθλα για τα ζργα μθχανιματα ςτον αρικμό και ςτο 

είδοσ που χρειάηονται για τθν ζντεχνθ και εντόσ τθσ ολικισ προκεςμίασ, που προβλζπεται από το άρκρο 

6.3 τθσ παροφςασ (Συνολικι Ρροκεςμία), περάτωςθσ των εργαςιϊν.  

Καμία παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ ι πρόςκετθ αποηθμίωςθ πζραν των ςυμβατικϊν τιμϊν 

μονάδασ αναγνωρίηεται ςε περίπτωςθ δυςκολιϊν για τθν εξεφρεςθ μθχανθμάτων, βλαβϊν ι αδυναμιϊν 

χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν. Οι χειριςτζσ των μθχανθμάτων πρζπει να κατζχουν το ανάλογο με το μθχάνθμα 

δίπλωμα. Οι δαπάνεσ μεταφοράσ των μθχανθμάτων ςτουσ τόπουσ των ζργων βαρφνουν τον ανάδοχο.  

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ τισ ςχετικζσ με τουσ μιςκοφσ, θμερομίςκια  αςφαλιςτικζσ 

ειςφορζσ και λοιπζσ εργοδοτικζσ επιβαρφνςεισ του προςωπικοφ το οποίο κα απαςχολιςει κατά τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ τον ανάδοχο επιβαρφνει θ αξία των κάκε φφςεωσ υλικϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (καφςιμα -λιπαντικά -εκρθκτικά, κ.λ.π.) τα μιςκϊματα 

των μθχανθμάτων, μεταφορικϊν μζςων ωσ επίςθσ και όλα τα γενικά ζξοδα αυτοφ.  
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ 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. Σχετικά με τθ λιψθ μζτρων 

αςφάλειασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, 

μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ) 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 Σχζδιο 

Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, 

Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΛΡΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Βϋ 266), ΔΕΕΡΡ/85/14.5.2001 (Βϋ 686) και 

ΔΛΡΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Βϋ 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 ευκφνεται για κάκε ηθμιά  που προκαλείται από αυτόν ι το ςυνεργείο του ςτο Δθμόςιο ι 

οποιονδιποτε τρίτο.  

Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ του 

χϊρου εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, φζρει δε ακζραια τθν ευκφνθ τυχόν εκριξεωσ πυρκαγιάσ από αιτία που 

ςχζςθ κα ζχει με το εργοτάξιο.  

Οι δαπάνεσ τθσ επί του εδάφουσ εφαρμογισ των εγκεκριμζνων χαράξεων, τθσ καταςκευισ ςτακερϊν 

ςθμείων, εκτφπωςθσ ςχεδίων, καταμετριςεων εν γζνει, θ ςφςταςθ των εργοταξίων, θ ςυντιρθςθ των 

οδϊν προςπελάςεωσ του ζργου, βαρφνουν τον ανάδοχο.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν εμποδίηει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που δεν περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ 

από άλλουσ εργολιπτεσ που χρθςιμοποιεί θ Υπθρεςία ι από τθν ίδια τθν Υπθρεςία, ι και το προςωπικό 

αυτισ ι κάκε άλλθσ αρχισ που αςχολείται με τθν εκτζλεςθ ζργου μζςα ςτο ίδιο εργοτάξιο ι πλθςίον 

αυτοφ.  

Θ δαπάνθ εκτζλεςθσ των ανωτζρω εργαςιϊν ζχει υπολογιςκεί ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου και 

για το λόγο αυτό καμίασ άλλθσ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ δικαιοφται ο εργολάβοσ.  

3.2 Επαλικευςθ ςτοιχείων που χορθγοφνται 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (αλλά και όλοι οι διαγωνιηόμενοι κατά τθ 

φάςθ του διαγωνιςμοφ εφόςον το κρίνουν αναγκαίο) να επαλθκεφςει όλα τα ςτθ διάκεςι τουσ ςτοιχεία 

από τθν Υπθρεςία και να υποβάλλει γραπτϊσ τυχόν επιςθμάνςεισ του και προτάςεισ για ςυμπλιρωςθ, 

τροποποίθςθ ι βελτιςτοποίθςθ των εργαςιϊν και των μεκόδων υλοποίθςθσ του ζργου.  

Ο ζλεγχοσ των διατικεμζνων ςτοιχείων με επί τόπου μετριςεισ υπάγεται ςτθν κατθγορία των ειδικϊν 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου, για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται καταβολι αμοιβισ ςτον Ανάδοχο.  

3.3 Δθμοςιότθτα 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με μζριμνα και δαπάνεσ του μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν εγκατάςταςι του, να 

τοποκετιςει μία (1) πινακίδα Δθμοςιότθτασ για το ζργο, ςφμφωνα με τα υποδείγματα διαφθμιςτικϊν και 

επεξθγθματικϊν πινακίδων που κα τουσ χορθγιςει θ Υπθρεςία και ςτθ κζςθ που κα του υποδειχτεί, 

προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ δθμοςιότθτα του ζργου. 
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Σε περίπτωςθ που δεν τοποκετθκεί θ εν λόγω πινακίδα ςτθν προκεςμία που ορίηεται, θ διευκφνουςα 

Υπθρεςία κα φροντίςει για τθν τοποκζτθςι τθσ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. 

3.4 Διεφκυνςθ  του Ζργου από τον Ανάδοχο  

Θ διεφκυνςθ των ζργων από τον ανάδοχο ςτουσ τόπουσ καταςκευισ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 139 N. 

4412/2016. Ειδικότερα κα πρζπει να γίνεται από τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι 

αποδεκτοί από τθν Υπθρεςία. Θ επί τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου 

τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ είναι υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ του 

καταςκευαηόμενου ζργου.  

Για το προςωπικό που αποτελεί τθν ελαχίςτθ ςτελζχωςθ, απαιτείται προςκόμιςθ ςτθ διευκφνουςα 

υπθρεςία βεβαίωςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναγράφεται και ο χρόνοσ 

αςφάλιςθσ των εργαηομζνων.  

3.5 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ- Πρόςκετθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

3.5.1 «Εγγφθςθ ςυμμετοχισ» 

Εγγφθςθ Συμμετοχισ το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο 

χρθματικό ποςό, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. Δθλαδι  : ΕΠΣΑ ΧΙΛΙΑΔΕ 

ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΠΕΝΗΝΣΑ ΕΝΑ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΕΝΑ ΛΕΠΣΑ  (7.451,61 €). 

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων 

τμιματοσ/τμθμάτων. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ 

λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 

αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78, δεν προςκομίςει 

εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 

παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 

ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα και κα 

περιλαμβάνουν κατ ελάχιςτο τα ςτοιχεία τθσ παρ. 4 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016. 
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3.5.2 «Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ», 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των καταςκευϊν του ζργου ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του N. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 21 του Ν. 

4782/2021 που ορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και κατατίκεται μζχρι και τθν 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά τρεισ (3) τουλάχιςτον 

μινεσ από το άκροιςμα τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ, τθσ οριακισ προκεςμίασ και του χρόνου 

υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 171 και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι κρατιςεισ τθσ παρ. 12 του άρκρου 152, περί λογαριαςμϊν και πιςτοποιιςεων, μπορεί να 

αντικαταςτακοφν οποτεδιποτε από τον ανάδοχο, μερικά ι ολικά, με ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι. Οι 

εγγυιςεισ αυτζσ περιορίηονται κατά ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ των εργαςιϊν που 

περιλαμβάνονται ςτισ υποβεβλθμζνεσ ςτθν υπθρεςία επιμετριςεισ. Θ μείωςθ αποφαςίηεται από τθ 

διευκφνουςα υπθρεςία, φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου, θ οποία ςυνοδεφεται από ειδικό απολογιςμό 

των εργαςιϊν των οποίων ζχουν υποβλθκεί οι επιμετριςεισ. 

Θ «εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ», όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε κατόπιν τροποποιιςεων τθσ ςφμβαςθσ, κατά το 

άρκρο 132, μειϊνεται αμζςωσ μετά από τθν ζγκριςθ τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ από τθ διευκφνουςα 

υπθρεςία, κατά ποςοςτό εβδομιντα τοισ εκατό (70%) τθσ ςυνολικισ αξίασ. Το ςφνολο των εγγυιςεων 

καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται χωρίσ κακυςτζρθςθ, αμζςωσ μετά από τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου 

παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ του ζργου. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία εκδίδεται μετά από προθγοφμενθ ειςιγθςθ τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

3.6 Νόμιμοσ εκπρόςωποσ Αναδόχου 

Λςχφουν όςα ορίηονται ςτο άρκρο 143 του N. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 62 του Ν. 4782/2021. 

Ο ανάδοχοσ δφναται, κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, να ορίηει εγγράφωσ άλλο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο ωσ εκπρόςωπο του, γνωςτοποιϊντασ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τα πλιρθ ςτοιχεία 

επικοινωνίασ, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα ανά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα. 

Πταν πρόκειται για υπογραφι του χρονοδιαγράμματοσ, των επιμετριςεων, των πρωτοκόλλων αφανϊν 

εργαςιϊν, των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν (Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των 

Ανακεφαλαιωτικϊν Ρινάκων, ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων, των λογαριαςμϊν 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. 

Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 140 του N. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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3.7 Τπεργολαβία 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 165 και 166 του N. 4412/2016. 

1. Πταν ςυνάπτεται ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ του αναδόχου δθμόςιου ζργου και άλλθσ 

εργολθπτικισ επιχείρθςθσ, για τθν καταςκευι μζρουσ του ζργου που ζχει αναλθφκεί από τον ανάδοχο 

(υπεργολαβία), ο υπεργολάβοσ κεωρείται «εγκεκριμζνοσ» με τισ ςυνζπειεσ του παρόντοσ, μετά από 

ζγκριςθ του κυρίου του ζργου ι του φορζα καταςκευισ, όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 

α) Ο υπεργολάβοσ ζχει τα αντίςτοιχα προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει και 

ανικει ςε τάξθ και κατθγορία ζργου, αντίςτοιχθ με το ποςό τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου και 

β) Ο ανάδοχοσ, πριν από τθν εγκατάςταςθ του υπεργολάβου ςτο ζργο, ζχει γνωςτοποιιςει ςτον κφριο 

του ζργου ι ςτον φορζα καταςκευισ τθ ςφμβαςθ υπεργολαβίασ. 

Θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι μπορεί με απόφαςι τθσ, που εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν ανωτζρω γνωςτοποίθςθ, να μθν εγκρίνει τθν υπεργολαβία αυτιν. 

2. Θ ζγκριςθ τθσ υπεργολαβίασ ζχει τισ εξισ ςυνζπειεσ: 

α) Το ποςό τθσ ςφμβαςθσ τθσ υπεργολαβίασ, όπωσ αυτό προκφπτει ιδίωσ, από τα τιμολόγια που 

εκδίδονται από τον υπεργολάβο προσ τον ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ εμπειρίασ. 

β) Για το ποςό τθσ ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται πιςτοποιθτικό εμπειρίασ για 

χριςθ ςτο ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε., ενϊ τα ςτελζχθ του αναδόχου δικαιοφνται πιςτοποιθτικό εμπειρίασ, το οποίο για 

τθν εξζλιξθ ςτο Μ.Ε.Κ, ανάγεται ςτο μιςό του χρόνου επίβλεψθσ. 

3. Εφόςον, προκφπτει υποχρζωςθ από τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ι αν ο ανάδοχοσ πρότεινε 

ςυγκεκριμζνουσ υπεργολάβουσ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, υποχρεοφται, κατά τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ, να προςκομίςει τθν υπεργολαβικι ςφμβαςθ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί 

να χορθγιςει προκεςμία ςτον ανάδοχο κατ’ αίτθςι του, για τθν προςκόμιςθ τθσ υπεργολαβικισ ςφμβαςθσ 

με τον αρχικϊσ προτακζντα υπεργολάβο ι άλλον, που διακζτει τα αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ 

αυτισ προςόντα, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ. 

4. Επιτρζπεται θ ςφςταςθ κοινοπραξίασ μεταξφ εργολθπτικϊν επιχειριςεων, για τθν καταςκευι ζργου, 

το οποίο ζχει αναλάβει μία ι περιςςότερεσ από τισ επιχειριςεισ αυτζσ (καταςκευαςτικι κοινοπραξία), αν: 

α) όλα τα μζλθ τθσ καταςκευαςτικισ κοινοπραξίασ πλθροφν τα κριτιρια των άρκρων 73 ζωσ 76 του 

Ν4412/2016, β) το ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ κοινοπραξίασ γνωςτοποιείται ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι του 

ζργου, και γ) ο προχπολογιςμόσ του ζργου υπερβαίνει το όριο τθσ περ. α’ του άρκρου 5. Ραράλειψθ τθσ 

υποχρζωςθσ γνωςτοποίθςθσ επιφζρει ακυρότθτα τθσ ςυμφωνίασ. Θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι μπορεί να μθν 

εγκρίνει τθ ςφςταςθ τθσ κοινοπραξίασ, με απόφαςθ που λαμβάνεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δφο 

(2) μθνϊν από τθν ανωτζρω γνωςτοποίθςθ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ τεκμαίρεται ωσ 

απόρριψθ τθσ ςφςταςθσ καταςκευαςτικισ κοινοπραξίασ. 

5. Ο ανάδοχοσ πρζπει να διατθρεί ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν καταςκευαςτικι κοινοπραξία 

τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό (50%). Αν ο ανάδοχοσ είναι κοινοπραξία, πρζπει επιπλζον κάκε επιχείρθςθ 

τθσ κοινοπραξίασ να διατθρεί ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ δεκαπζντε τοισ εκατό (15%), εκτόσ αν θ 

ςυμμετοχι τθσ ςτθν αρχικι κοινοπραξία ανζρχεται ςε ποςοςτό μικρότερο του δεκαπζντε τοισ εκατό (15%), 

οπότε αυτό ιςχφει ωσ ελάχιςτο ποςοςτό και ςτθν καταςκευαςτικι κοινοπραξία. Κάκε άλλθ νζα επιχείρθςθ 

που μετζχει ςτθν καταςκευαςτικι κοινοπραξία πρζπει να ζχει ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ δεκαπζντε 

τοισ εκατό (15%). Τα νζα μζλθ τθσ καταςκευαςτικισ κοινοπραξίασ, πζραν του αναδόχου, δεν επιτρζπεται 
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να είναι κοινοπραξίεσ. 

6. Τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνονται εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, για το ςφνολο 

του ζργου. 

3.8 υνεργαςία με τον ΚτΕ, το προςωπικό τθσ επίβλεψθσ και με τρίτουσ 

Γενικά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 138 του N. 4412/2016. 

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 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διευκολφνει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν από τθν Υπθρεςία ι από άλλουσ 

εργολιπτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τον Κφριο του Ζργου ςε εργαςίεσ παράπλευρων χϊρων, που δεν 

περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ του, ενϊ πρζπει να ςυνεργαςτεί, κατά το δυνατόν, με τουσ τυχόν 

προθγοφμενουσ ι επόμενουσ αναδόχουσ των ζργων για τθν τάχιςτθ αποτφπωςθ και παραλαβι τθσ 

παροφςασ κατάςταςθσ των ζργων ωσ ζχουν.   

Ενδεικτικά, αναφζρονται ωσ μζτρα διευκόλυνςθσ, θ εξαςφάλιςθ διελεφςεων (οχθμάτων/ μθχανθμάτων/ 

προςωπικοφ / υλικϊν) άλλων εργολθπτϊν, θ ρφκμιςθ τθσ ςειράσ των εργαςιϊν του ϊςτε να ςυντονίηονται 

με τισ εργαςίεσ από τθν παρουςία άλλων εργολθπτϊν ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ι/και από 

τθν εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ του ΚτΕ ι άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να ςυμπεριφζρεται και με 

τα ςυνεργεία ι τουσ εργολιπτεσ των Εταιρειϊν και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ, που τυχόν κα 

εργάηονται ςτα εργοτάξια ι τισ παρυφζσ του ζργου. 

3.9 Σοπογραφικά ςτοιχεία και ζλεγχοι-χαράξεισ-τοπογραφικά διαγράμματα 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και όλοι οι διαγωνιηόμενοι κατά τθ 

φάςθ του διαγωνιςμοφ εφόςον το κρίνουν αναγκαίο, να επαλθκεφςει όλα τα ςτθ διάκεςι τουσ ςτοιχεία 

από τθν Υπθρεςία και να εκτελζςει και τυχόν ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ εφαρμογισ, 

προκειμζνου να οριςτικοποιθκοφν τα καταςκευαςτικά ςχζδια των ζργων.  

Θ επαλικευςθ των διατικεμζνων ςτοιχείων με επί τόπου μετριςεισ κακϊσ και θ εκπόνθςθ 

ςυμπλθρωματικϊν μελετϊν υπάγεται ςτθν κατθγορία των ειδικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, για τισ 

οποίεσ δεν προβλζπεται καταβολι αμοιβισ ςτον Ανάδοχο. Θ ςφνταξθ των μελετϊν αυτϊν κα γίνεται με 

βάςθ τισ ιςχφουςεσ Ρροδιαγραφζσ και τισ Εγκυκλίουσ που κάκε φορά ιςχφουν. Ανάλογθ υποχρζωςθ ζχει ο 

Ανάδοχοσ και για τισ ζγγραφεσ ςυμπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ τθσ μελζτθσ του ζργου που είναι 

υποχρεωτικζσ γι’ αυτόν ςφμφωνα με το άρκρο 147 παρ. 2 του Ν.4412/2016. Θ εκπόνθςθ των 

ςυμπλθρωματικϊν μελετϊν κα πρζπει να ακολουκεί τθν δζουςα αλλθλουχία και ςειρά μεταξφ τουσ και θ 

υποβολι τουσ κα γίνεται ςτθν Υπθρεςία ςε θλεκτρονικι μορφι και ςε τζςςερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα.  

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αναλάβει με δικι του ευκφνθ και ζξοδα τθν τυχόν ζκδοςθ 

οποιαςδιποτε άδειασ απαιτείται για το ζργο αλλά και να βοθκιςει τθν Υπθρεςία για τθν τροποποίθςθ 

οποιαςδιποτε υπάρχουςασ αδείασ, παρζχοντασ και κάκε ςτοιχείο που αφορά τθν καταςκευαςτικι πλευρά 

του ζργου.   
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει για αποκλειςτικι χριςθ τθσ Υπθρεςίασ, ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 

των ζργων, όλα τα όργανα ελζγχου, τα βοθκθτικά εξαρτιματα και το κατάλλθλο προςωπικό, που είναι 

αναγκαία για όλουσ τουσ τοπογραφικοφσ ελζγχουσ που κα απαιτθκοφν ςε όλεσ τισ φάςεισ καταςκευισ του 

ζργου. 

Μζςα ςτισ υποχρεϊςεισ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο κατάλλθλοσ 

τοπογραφικόσ εξοπλιςμόσ που κα βρίςκεται ςυνζχεια επί τόπου του ζργου, με τον οποίο κα γίνονται οι 

χαράξεισ των ζργων και οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί ζλεγχοι τθσ καταςκευισ. Ο υπόψθ 

τοπογραφικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι ςφμφωνοσ με τα οριηόμενα ςτθν ΕΣΥ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει τοπογραφικά διαγράμματα, ςε όςεσ κζςεισ είναι αναγκαία και δεν 

υπάρχουν, ςτθν κατάλλθλθ και αποδεκτι από τθν Υπθρεςία ακρίβεια και κλίμακα, για όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

που τζτοια διαγράμματα κα απαιτθκοφν, όπωσ π.χ., για δανειοκαλάμουσ, λατομεία, χϊρουσ απόκεςθσ, 

προςωρινά ζργα, χϊρουσ εργοταξίων, τεχνικά ζργα κτλ. Εφόςον δοκεί ςχετικι εντολι από τθν Υπθρεςία, 

τα διαγράμματα αυτά κα ςυνδζονται με το Τριγωνομετρικό Δίκτυο τθσ Γεωγραφικισ Υπθρεςίασ Στρατοφ. 

Οι τοπογραφικζσ εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ του ΥΡΕΧΩΔΕ. 

Για τθ ςφνταξθ των τοπογραφικϊν διαγραμμάτων ςε κζςεισ λατομείων, δανειοκαλάμων, χϊρων 

απόκεςθσ, εργοταξιακϊν περιοχϊν, προςωρινϊν ζργων κτλ., που δεν κα χρθςιμοποιθκοφν από τα μόνιμα 

ζργα, δεν κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο ουδεμία αμοιβι. Οι ανωτζρω τοπογραφιςεισ είναι απαιτθτζσ από 

τον ΚτΕ για λόγουσ ςχετιηόμενουσ με τθν επίβλεψθ του ζργου, αλλά από τον Ανάδοχο κα κεωρθκοφν ότι οι 

ςχετικζσ τουσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται, κατά τρόπο ανθγμζνο, ςτισ τιμζσ του τιμολογίου προςφοράσ.. 

Για όλεσ τισ τοπογραφικζσ εργαςίεσ οι προδιαγραφζσ που ιςχφουν είναι εκείνεσ του ΡΔ 696/74, όπωσ 

ιςχφει με τισ τροποποιιςεισ που επζφεραν μεταγενζςτερεσ διατάξεισ, και των ςυναφϊν εγκυκλίων.  

3.10 Απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο* 

1 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, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι 
ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 7-9), 
Ν.3850/10** (αρ42) 

2 Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ) και 
να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα. 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και 
Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ: ΔΛΡΑΔ/οικ177/2-3-01, 
ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27-11-02, 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. 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, 
να τουσ ενθμερϊνει/εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν 
εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και 
υγείασ : ΡΔ 1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).  
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Για τθ ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από 
αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και 
τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το 
ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(* Θ ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ. 1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα I του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96 

** Ο Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων αρ. δεφτερο, καταργεί διατάξεισ που 
ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των: Ν. 1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 17/96, κλπ.) 

 

3 Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ.2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα: 

3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ-Σχζδιο Αςφαλείασ Υγείασ (ΣΑΥ)- Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ) 
και ςυγκεκριμζνα: 

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των 
προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα 
υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα απαςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 
εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΡΔ305/96 (αρ. 3 παρ. 
12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα III του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ/προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα αποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ 
μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 8) και τθν ΥΑ 
ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλείψεισ που 
κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που κα 
εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ 
καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ κλπ.) 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω 
τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 57 παρ.8 και αρ. 182). 

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ 
ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφαλείασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφαλείασ Υγείασ 
(ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα άλλα 
εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά 
αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

1 Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ 
:ΔΛΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

2  Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν: 
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α. απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ 
ςυνεργεία ςτθν καταςκευι, 

β. οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαιτζρουσ κινδφνουσ: Ρ.Δ. 305/96 (αρκ. 12 
παράρτθμα II), 

γ. απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, 

δ. για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο 
δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του ζργου από τθν 
αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 1 εδάφιο αϋτου Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε 

3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι  κάκε 
Δθμόςιου Ζργου: ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το 
ςυνοδεφει κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται ςτθν 
ΕΓΚΥΚΛΛΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΛΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

 

3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ-τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και υγείασ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 
εργαηόμενουσ. 

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και άνω 
εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 ζωσ 25). 

γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ 
επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να 
ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται 
εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, 
ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, 
εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων: 

1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφαλείασ και ιατρό εργαςίασ, των υφιςταμζνων 
κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν 
ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 1α και παρ. 3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ υποδείξεισ 
τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν 
αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
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Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ (Ν. 
3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν επιτροπι 
Υγείασ και Αςφαλείασ (Ε.Υ.Α.Ε.) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι 
αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το κζτει 
ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρομοίων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ 
αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα 
τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να 
τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για τθν εξακρίβωςθ των αιτιϊν του 
ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ 
μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Λατρικό φάκελο κάκε εργαηομζνου Ν.3850/10 (αρ. 18 παρ.9). 

3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ (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 ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν ΥΑ 130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργαςίασ. 

Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω ΥΑ από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα Ι γραφεία 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ 
Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθ διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ότι 
αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ 
εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ.8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρικμ. 
πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208/12-9-2003. 

 

3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολογίου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 

Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςχετίηεται με το ΘΜΑ. 

Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του 
ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων 
υποδείξεων/διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 

 

4 Απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο. 

2.1 Προετοιμαςία εργοταξίου-Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω 
μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: 

α: Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων: ΡΔ 105/95, ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 
μζροσ Α, παρ. 18.1). 

β. τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, 
ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηομζνουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-
79), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV  μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 

γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) 
και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν: 
ΡΔ 1073/81 (αρ.92-95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ-διάςωςθσ 
και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ-αντιμετϊπιςθ 
πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-
96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ 
χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ): ΡΔ 1073/81 (αρ.109,110), 
Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μζροσ Α,  παρ. 13 ,14). 

ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ εργαηόμενουσ 
όπωσ: προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, 
γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ 
προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του: ΡΔ 1073/81 (αρ. 102-
108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β. 4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. 
Β.5261/190/97, ΡΔ 396/94, ΡΔ 305/96 (αρ.9, παρ.γ). 

 

2.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ-ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ-εκφόρτωςθ-εναπόκεςθ 
υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και 
των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με : 

- Τθν Υ.Α. αρικμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΡΥΜΕΔΛ: Οδθγίεσ ςιμανςθσ εκτελοφμενων ζργων 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7). 

- Τθν ΚΥΑ αρικμ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΡΕΚΑ και τ. ΥΡΥΜΕΔΛ « Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν 
αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και 
οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν». 

- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και τθν τροπ. αυτοφ: 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46). 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, 
κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν.2696/99 (αρ. 47,48) και θ τροπ. αυτοφ Ν.3542/07 (αρ. 
43,44). 
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γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ 
απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των κινθτϊν 
προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : ΡΔ 1073/81 
(αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 2), Ν.3850/10 (αρ.31,35). 

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 
αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81 
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ.8 (γ,ε,ςτ,η) και αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Α παρ.11 και 
μζροσ Β τμιμα II παρ. 4+ , Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ: Ν.3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: α) κραδαςμοφσ- ΡΔ 176/05, β) κόρυβο- ΡΔ 
85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων-
ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ-Ν.3850/10 (αρ.36-41), ΡΔ 
82/10. 

 

2.3 Μθχανιματα ζργων/εξοπλιςμοί εργαςίασ-αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 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) : ΡΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν.1430/84 
(αρ. 11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 
105/95 (παραρτ. ΛΧ), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ. 7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. 
Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34,35). 

β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΛΛ παρ. 7.4 και 8.5) 
και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία: 

1 Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

2 Άδεια κυκλοφορίασ 

3 Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ 

4 Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

5 Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΛΛ, 
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. ΛΛ, παρ.2.1)  

Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει το 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 ΡΔ 89/99 (αρ.4α παρ.3 και 6). 

7 Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7). 
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3 Νομοκετιματα με πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, τα οποία 
τηροφνται κατά περίπτωςη, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιών του εκτελοφμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφμενα 
μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου 
ζργου. Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα: 

3.1 Κατεδαφίςεισ 

Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18-33,104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.2168/93, ΡΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ, παρ. 11), 
ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06, ΥΑ 
21017/84/09. 

 

3.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ.), Αντιςτθρίξεισ : 

Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και αντοχι κτιρίων, 
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΛΛΛ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ, 
παρ. 10). 

 

3.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ-ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε 
ςτζγεσ. 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΛV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.4-6,14). 

 

3.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ  

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), 
Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 

3.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ κλπ) 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. ΛV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.12). 

 

3.6 Προετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων 

(ςιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και 
εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και 
ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) 
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Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.6.9./13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. 
IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 10). 

 

3.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα 

(υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ πλωτϊν 
ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.) 

ΡΔ 1073/81 (αρ.100), Ν. 1430/84 (αρ.17), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΡΔ 305/96 
(αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 8.3 και παρ. 13). 

 

6. Κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα απαιτοφμενα 
μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 
 

Α. ΝΟΜΟΛ  

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Ρ.Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Ρ.Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Ρ.Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Ρ.Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Ρ.Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Ρ.Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/2016 Ρ.Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Ρ.Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12   

Β. ΡΟΕΔΛΚΑ ΔΛΑΤΑΓΜΑΤΑ Γ. ΥΡΟΥΓΛΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ 

Ρ.Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ρ.Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Ρ.Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Ρ.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Ρ.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

Ρ.Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΚΥΑ αρ.8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

Ρ.Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 
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Ρ.Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

Ρ.Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

Ρ.Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Ρ.Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

Ρ.Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ Φ.6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Ρ.Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

Ρ.Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΚΥΑ αρ.οικ16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

Ρ.Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

Ρ.Δ.Ρ 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

Ρ.Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 Δ. ΕΓΚΥΚΛΛΟΛ 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 
ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ 27/03 

Αρ. Ρρωτ.ΔΕΕΡ 

Ρ/208/12-9-03 ΥΑ αρ.οικ.433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ 6/08 

Αρ. Ρρωτ.ΔΛΡΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08 

 
ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 
ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ Σ.ΕΡ.Ε 

Αρ. Ρρωτ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   

Ρυροςβεςτικι διάταξθ 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96   

 

3.11 Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει υποχρεωτικά τα υλικά και τα ζτοιμα ι θμικατεργαςμζνα προϊόντα 

που προδιαγράφονται για τθν καταςκευι του ζργου ςφμφωνα με τθν ΤΣΥ. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ 

υλικϊν απροςδιόριςτθσ ποιότθτασ ι άγνωςτθσ προζλευςθσ ι θ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο υλικϊν που δεν 

ζχουν προθγουμζνωσ τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Πλα τα προςκομιηόμενα από τον Ανάδοχο είδθ και υλικά για ενςωμάτωςθ ςτα ζργα κα είναι καινοφργια, 

χωρίσ ελαττϊματα και κα πλθροφν τουσ αντίςτοιχουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που κακορίηουν τον τφπο, 

κατθγορία και λοιπά χαρακτθριςτικά των ειδϊν και υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. 
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3.12 τοιχεία του πεδίου του ζργου  

 
3.12.1 Μελζτθ και γνϊςθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ 
Θ ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων δι' υποβολισ προςφοράσ ςτθν δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο 

τεκμιριο ότι οι διαγωνιηόμενοι ζχουν επιςκεφκεί και πλιρωσ ελζγξει τθν φφςθ και τθν τοποκεςία του 

ζργου και ζχουν πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ τοφτου, κυρίωσ ςε ό,τι 

αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ των προϊόντων 

εκςκαφισ, τισ μεταφορζσ, τθν διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν τθν δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ 

εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, νεροφ και θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τισ επικρατοφςεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, 

τθν διαμόρφωςθ και καταςκευι του εδάφουσ, το είδοσ και τθν ποιότθτα των ευριςκομζνων ςτθν περιοχι 

κατάλλθλων εκμεταλλεφςιμων υλικϊν το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά, υπθρεςίεσ) τα οποία κα 

απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και άλλα κζματα τα οποία 

κακοιονδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν, ςε 

ςυνδυαςμό πάντα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Επίςθσ ο ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει τα εγκεκριμζνα διαγράμματα και ςχζδια τθσ μελζτθσ 

κακϊσ και τα λοιπά ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, τα οποία περιλαμβάνονται ςτον φάκελο τθσ 

δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθν διακιρυξθ, τθ βάςθ τθσ προςφοράσ του, κακϊσ και ότι 

αποδζχεται και ανεπιφφλακτα αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, οι οποίεσ απορρζουν 

από τισ ωσ άνω ςυνκικεσ και όρουσ.  

Ραράλειψθ του αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ που ζχει, να ςυμμορφϊνεται ςτισ ςυμβατικζσ 

υποχρεϊςεισ του και δεν προκφπτει κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και παράταςθ 

προκεςμίασ εξαιτίασ αυτοφ του λόγου.  

3.12.2 Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ) 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι ενδζχεται ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν εναζριεσ ι 

υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. ι Ν.Ρ.Δ.Δ. Ο  ανάδοχοσ  οφείλει να λειτουργιςει εξαρχισ με γνϊμονα και 

ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-02-08-00-00. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκοφν εργαςίεσ μετατόπιςθσ αγωγϊν ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει  καμία οικονομικι ι 

τεχνικι ανάμειξθ. Υποχρεοφται όμωσ αυτόσ να διευκολφνει τθν εκτζλεςθ ,των ωσ άνω εργαςιϊν χωρίσ 

δικαίωμα όμωσ ιδιαίτερθσ αποηθμίωςθσ λόγω κακυςτζρθςθσ ι διαφόρων άλλων δυςχερειϊν που τυχόν 

εμφανιςτοφν κατά τισ εργαςίεσ αυτζσ.  

3.13 Ημερολόγιο του ζργου 

Λςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 146 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 65 

του Ν.4782/2021.  

Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθρείται από τον ανάδοχο θλεκτρονικό θμερολόγιο ςε ελεφκερο λογιςμικό 

ευρείασ χριςθσ. Το τεχνικό ςτζλεχοσ του άρκρου 139, που τθρεί με εντολι του αναδόχου το θμερολόγιο, 

γνωςτοποιείται μετά από τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία. Το θμερολόγιο 

ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ: 

α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, 
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β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το προςωπικό ςε 

θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 

γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ ταυ εργοδότθ, 

δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν, αναφορά ςτισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει πρόοδοσ ι δεν 

εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι, 

ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ, 

ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ, 

η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων, κακϊσ και τροποποιιςεισ ι προβλιματα με τισ ρυκμίςεισ και τον 

ςχετικό εξοπλιςμό, 

θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 

κ) οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, 

ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν κακυςτεριςεισ, 

κακϊσ και ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν, 

ια) οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, 

ιβ) ζκτακτα περιςτατικά, 

ιγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ, και ιδ) 

κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 

Το θμερολόγιο του ζργου υπογράφεται με ψθφιακι υπογραφι από τον τθροφντα αυτό και αποςτζλλεται 

θλεκτρονικά ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ςτον επιβλζποντα του ζργου. Ο 

επιβλζπων του ζργου ελζγχει και διορκϊνει το θμερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προσ ζγκριςθ 

ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν. 

Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ελζγχει τισ εγγραφζσ και δφναται να απορρίψει όςεσ εξ 

αυτϊν κρίνει ωσ ανακριβείσ, ενϊ μπορεί να χορθγιςει εντολι προσ τον ανάδοχο για τθν εγγραφι ςτο 

θμερολόγιο και άλλων.  

Εφόςον, ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ και κοινοποίθςθ του 

θμερολογίου, επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα που κακορίηεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

Οι εγγραφζσ του θμερολογίου δεν αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ για τα γεγονότα που καταγράφονται ςε 

αυτό, ςυνεκτιμϊνται όμωσ ςε ςυνδυαςμό με τα λοιπά ζγγραφα, εφόςον τοφτο φζρει βεβαία χρονολογία, 

που αποδεικνφει τον χρόνο ςφνταξισ του. 

3.14 Επάρκεια ςυμφωνθμζνου εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ 

Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ότι το ςυμφωνθμζνο εργολαβικό αντάλλαγμα 

επαρκεί για τθν κάλυψθ των κάκε φφςθσ υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει, κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ τουσ, να ζχουν ςυνεκτιμιςει με επάρκεια 

τουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ και όλεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθ διαμόρφωςθ τθσ 

Ρροςφοράσ τουσ, κακϊσ και τουσ χρόνουσ που απαιτοφνται: 
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-για τισ διατυπϊςεισ εκτελωνιςμοφ υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων, που τυχόν κα ειςάγουν από το 

εξωτερικό. 

-για τυχόν απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ περαιτζρω μελετϊν κτλ. κακϊσ και τισ διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ 

ζκδοςθσ των κάκε φφςθσ αδειϊν. 

3.15 Απρόβλεπτεσ φυςικζσ ςυνκικεσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα δφο προθγοφμενα άρκρα 3.12 και 3.14 τθσ παροφςασ. 

3.16 Προςβάςεισ και άλλεσ υποδομζσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικι του ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ, να εξαςφαλίςει τα δικαιϊματα για 

προςωρινζσ ι/και ειδικζσ προςβάςεισ ςτα εργοτάξια, για εκτάςεισ, εγκαταςτάςεισ, και κάκε φφςθσ 

υποδομζσ είτε ςτα εργοτάξια είτε εκτόσ αυτϊν, είτε να μιςκϊςει ι/και να καταςκευάςει τισ υπόψθ 

υποδομζσ, εφόςον απαιτείται, για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Οποιεςδιποτε 

δαπάνεσ ςε αδειοδοτιςεισ, αγορζσ, ενοικιάςεισ, υλικά, μθχανιματα, εξοπλιςμό και εργατικό δυναμικό 

απαιτθκοφν για τον ανωτζρω ςκοπό κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και κα είναι ανθγμζνεσ ςτισ 

τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 

3.17 Αποφυγι όχλθςθσ 

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.  

Θ ανωτζρω υποχρζωςθ του Αναδόχου εκτείνεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ, όπωσ 

π.χ. τα εργοτάξια κακαυτά, τα άκρα του ζργου, τα λατομεία, οι δανειοκάλαμοι, οι χϊροι απόκεςθσ, οι 

δρόμοι που χρθςιμοποιοφνται από τρίτουσ κτλ. 

3.18 Μεταφορά εξοπλιςμοφ και υλικϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα  δφο προθγοφμενα άρκρα 3.16 και 3.17 τθσ παροφςασ.  

3.19 Εξοπλιςμόσ Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ με ευκφνθ και δαπάνθ του, υποχρεοφται να προμθκεφςει και να μεταφζρει επί τόπου του 

ζργου όλα τα μθχανιματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν ζντεχνθ και εμπρόκεςμθ 

εκτζλεςθ του ζργου. Υποχρεοφται να διακζτει επαρκι μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μθχανικά μζςα, 

εργαλεία και ςυςκευζσ για τθν εγκατάςταςθ, τον ζλεγχο, τον εντοπιςμό τυχόν βλαβϊν και τθν 

αποκατάςταςι τουσ μετά τον ζλεγχο, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από 

τθ ςφμβαςθ.  

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δεν κρικοφν κατάλλθλα ι επαρκι τα 

μθχανικά και λοιπά μζςα που ειςκομίςκθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ και ζντεχνθ περάτωςθ των 

εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μζςα ςε 15μερθ προκεςμία από τθ λιψθ ςχετικισ γραπτισ 

εντολισ τθσ Υπθρεςίασ, να αντικαταςτιςει ι ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα  εξοπλιςμό του, ςφμφωνα 

με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.   
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Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πρόοδο του ζργου, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο 

από τθν Υπθρεςία χρονοδιάγραμμα καταςκευισ, ζςτω και αν θ Υπθρεςία ζκανε ι όχι χριςθ του παρόντοσ 

Άρκρου. 

Ειδικότερα για τον κφριο και εξειδικευμζνο μθχανικό εξοπλιςμό καταςκευισ του ζργου, όπωσ αυτόσ 

προκφπτει από τα ςυμβατικά τεφχθ, ορίηεται ότι αυτόσ κα πρζπει να γίνει αποδεκτόσ από τθν Υπθρεςία 

πριν από τθν προςκόμιςι του ςτο ζργο για ζναρξθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν καταςκευισ. 

Για τον ανωτζρω λόγο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να κοινοποιεί προθγοφμενα ςτθν Υπθρεςία τουσ τφπουσ των 

μθχανθμάτων με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτθριςτικά καταςκευισ και απόδοςθσ, που κα είναι ςφμφωνα 

με τισ απαιτιςεισ των όρων δθμοπράτθςθσ και τισ παραδοχζσ που υποςτθρίχκθκαν ςε πικανι αιτιολόγθςθ 

τθσ προςφοράσ. 

Επίςθσ, με ευκφνθ και δαπάνθ του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να εγκαταςτιςει και να εξοπλίςει πλιρωσ όλεσ τισ 

προβλεπόμενεσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ αυτζσ απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

του υποχρεϊςεων ι/και ορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

Πλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ και εγκαταςτάςεισ δεν κα πλθρωκοφν ιδιαιτζρωσ επειδι θ δαπάνθ τουσ 

περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτα κονδφλια των τιμϊν τθσ προςφοράσ του Αναδόχου. 

3.20 Προςταςία του περιβάλλοντοσ 

Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ιςχφουν τα οριηόμενα του Άρκρου 18  του Ν4412/2016. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να υποβάλει  προτάςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντασ ςτθν περιοχι του ζργου. Οι 

προτάςεισ αυτζσ κα κακορίηουν με λεπτομζρεια όλα τα μζτρα που κα λθφκοφν για να προςτατευκοφν θ 

υπάρχουςα βλάςτθςθ, τα δζντρα, οι κάμνοι και οι καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ γφρω από τουσ χϊρουσ που κα 

διατεκοφν από τθν Υπθρεςία για τθν εκτζλεςθ των ζργων, κακϊσ και για τθν αποκατάςταςθ των περιοχϊν, 

που υποχρεωτικά κα υποςτοφν ηθμιζσ από τθν εκτζλεςθ του ζργου. Οι προτάςεισ αυτζσ πρζπει να 

ςυμφωνοφν με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ που ζχουν εγκρικεί για το ζργο. Ενδεικτικά, τζτοια μζτρα κα 

είναι, μετά τθν περάτωςθ του ζργου, ο πλιρθσ κακαριςμόσ των εργοταξίων, θ αποξιλωςθ όλων των 

προςωρινϊν εγκαταςτάςεων, θ αποκομιδι όλων των πλεοναηόντων υλικϊν και αχριςτων και κάκε άλλο 

κατάλλθλο μζτρο, ϊςτε τελικά θ επιρροι του εκτελεςκζντοσ ζργου ςτο περιβάλλον να είναι θ ελάχιςτθ 

δυνατι. Τονίηεται ότι ο Ανάδοχοσ κα είναι μόνοσ υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκαλζςει ςε τρίτουσ 

από αυκαίρετθ κοπι ι βλάβθ δζνδρων, από αποκικευςθ υλικϊν, από κακό χειριςμό των μθχανθμάτων 

του ι καταπάτθςθ φυτεμζνων περιοχϊν από τα μθχανικά μζςα που διακζτει, και κα φροντίηει για τθν 

αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ ηθμιάσ με δικζσ του δαπάνεσ. Οι απαιτιςεισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 

για το τελειωμζνο ζργο περιλαμβάνονται ςτο ςχεδιαςμό του και αποτυπϊνονται ςτουσ εγκεκριμζνουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ του ζργου.  Πςον αφορά ςτον Ανάδοχο, ιςχφουν οι απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ  

του προσ τισ προδιαγραφζσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςε ςυνδυαςμό με τα όςα ορίηονται ανωτζρω. 

Κατά τα ςτάδια που προθγοφνται τθσ ζναρξθσ υλοποίθςθσ του ζργου (μελζτθ εφαρμογισ, ςυμβάςεισ, 

εγκατάςταςθ καταςκευαςτι κ.ά.) και εν ςυνεχεία κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, κα πρζπει να 

λαμβάνονται όλεσ οι εφικτζσ πρόνοιεσ ϊςτε:  

- Να αποφεφγεται κάκε υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ από ρφπανςθ του εδάφουσ, των υδάτων και του 

αζρα ςτθν περιοχι του ζργου, ιδίωσ διαμζςου τθσ λιψθσ διαχειριςτικϊν μζτρων και τθσ εφαρμογισ ορκϊν 

πρακτικϊν ςτο επίπεδο τθσ εργοταξιακισ κακθμερινότθτασ.   
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- Για τθν αντιπλθμμυρικι προςταςία τθσ ηϊνθσ επιρροισ του ζργου, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ ομαλι 

ροι των όμβριων υδάτων, με τθν κατάλλθλθ μελζτθ, ζνταξθ ςτο ςχεδιαςμό και καταςκευι όλων των 

απαραίτθτων προσ τοφτο τεχνικϊν ζργων.  

- Να εξαςφαλίηεται θ ομαλι ςυνζχιςθ των λειτουργιϊν του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ ςτθν περιοχι 

επιρροισ τθσ καταςκευισ του ζργου, με κατάλλθλεσ διελεφςεισ πεηϊν και οχθμάτων, ελαχιςτοποίθςθ του 

εφρουσ κατάλθψθσ, ςιμανςθ και πλθροφόρθςθ. 

Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ζχουν ιςχφ ςτθν παροφςα εργολαβία:  

α) Θ ιςχφουςα περιβαλλοντικι Νομοκεςία που αφορά τθν διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ 

ζργων και δραςτθριοτιτων, τθν διαχείριςθ και προςταςία υδάτων, τθν διαχείριςθ ςτερεϊν και άλλων 

αποβλιτων, τον ζλεγχο τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, τον κόρυβο κλπ.  

β) Τα αναφερόμενα ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

Στισ τιμζσ προςφοράσ του Αναδόχου κεωρείται ότι περιλαμβάνονται, ανθγμζνα, όλεσ οι δαπάνεσ που 

προκφπτουν από τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων για τθν εκτζλεςθ του υπόψθ ζργου και αφοροφν 

ςτον Ανάδοχο. 

Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ και τα ζργα τα απαραίτθτα για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του εργοταξίου κα 

πρζπει να καταςκευάηονται και να λειτουργοφν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται:  

α. Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ των διαταραχϊν του περιβάλλοντοσ,  

β. Ελαχιςτοποίθςθ κατάτμθςθσ ενοτιτων χριςεων γθσ,  

γ. Ελαχιςτοποίθςθ των οποιωνδιποτε δεςμεφςεων που προκαλεί το ζργο για περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ 

περιοχισ,  

δ. Λιψθ καταλλιλων μζτρων προςταςίασ τθσ τυχόν υπάρχουςασ βλάςτθςθσ κατά το ςτάδιο τθσ 

καταςκευισ των ζργων, ϊςτε να μθν υπάρξει καμιά παρζμβαςθ ςτο υπάρχον φυςικό περιβάλλον, εκτόσ 

από τθν απαραίτθτθ ηϊνθ για τθν καταςκευι του ζργου, που κα πρζπει αυςτθρά να κακοριςκεί εκ των 

προτζρων.  

Ειδικότερα, κατά τθ λειτουργία του εργοταξίου κα πρζπει να ελαχιςτοποιθκεί θ καταςτροφι του 

πραςίνου. Για τθν καταςτροφι δαςικϊν περιοχϊν, όταν αυτι είναι αναπόφευκτθ, κα πρζπει να υπάρχει θ 

άδεια τθσ αρμόδιασ Αρχισ. Μετά το πζρασ του Ζργου κα πρζπει να γίνει πλιρθσ αποκατάςταςθ.  

Κα πρζπει να αποφευχκοφν εκτεταμζνα ζργα για εργοτάξια. Αν κάτι τζτοιο είναι απαραίτθτο, αυτά κα 

γίνουν με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ και μόνο μετά από ςχετικι άδεια τθσ αρμόδιασ για τθν 

περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ Υπθρεςίασ και κα απομακρυνκοφν εντελϊσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν 

καταςκευισ του ζργου, αποκακιςτϊντασ πλιρωσ το περιβάλλον.  

Κα πρζπει να γίνει πλιρθσ ζλεγχοσ των κάκε φφςθσ αποβλιτων ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία 

για τθ διαχείριςθ αποβλιτων.   

Κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα για ελαχιςτοποίθςθ παρενοχλιςεωσ των δικτφων Ο.Κ.Ω. Ππου αυτό είναι 

αναγκαίο, απαιτείται θ άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ ςυνζχειάσ τουσ και εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και 

αςφάλειασ (κίνδυνοι μόλυνςθσ - θλεκτροπλθξίασ κ.λπ.).  

Πςον αφορά τα περιςςεφματα των προϊόντων εκςκαφισ ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ απόρριψθσ των 

ςε χϊρουσ που ζχουν ιδθ κακοριςκεί ι κα κακοριςκοφν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία για τθν 
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απόρριψθ ςτερεϊν αποβλιτων, κακϊσ και ςε προσ ανάπλαςθ χϊρουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ του ζργου και τισ προτεραιότθτεσ που κα τεκοφν γι' αυτό το ςκοπό από τθν Υπθρεςία.  

Επιςθμαίνεται, ότι ο Ανάδοχοσ του ζργου κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι των παραπάνω και ςτθν 

περίπτωςθ υπεργολάβων ι μιςκωμζνων αυτοκινιτων.  

Σχετικά με τα παραπάνω, θ Υπθρεςία μπορεί να επιβάλει περιοριςμοφσ ι / και τροποποιιςεισ ςτο μικτό 

ι/και κακαρό φορτίο των οχθμάτων, ςτισ διαδρομζσ αυτϊν και ςε κάκε άλλο ςτοιχείο που αναφζρεται 

παραπάνω.  

3.21 Αδρανι υλικά, λατομεία, δανειοκάλαμοι, χϊροι απόκεςθσ 

Πςον αφορά τθν διαχείριςθ των αναγκϊν του ζργου ςε αδρανι υλικά, λατομεία, δανειοκαλάμουσ, χϊρουσ 

απόκεςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λαμβάνει ςε κάκε περίπτωςθ υπόψθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

Ρριν χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε πθγι υλικϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει, με δαπάνεσ του, 

για τθν εξζταςθ του υλικοφ από εγκεκριμζνο εργαςτιριο προσ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ του. 

Σε περίπτωςθ που τα υλικά από τισ πθγζσ που αναφζρονται ανωτζρω δεν επαρκοφν ι αποδεικνφονται 

ακατάλλθλα, τότε ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει να βρει νζεσ πθγζσ υλικϊν, που κα εγκρίνει θ Υπθρεςία. 

Σθμειϊνεται εδϊ ςαν διευκρίνιςθ ότι οι τιμζσ προςφοράσ του Αναδόχου περιλαμβάνουν κατά ανθγμζνο 

τρόπο, όλεσ τισ δαπάνεσ που προχποκζτει θ εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. Γι’  αυτό γίνεται επιτακτικι 

θ ανάγκθ αναγνϊριςθσ των ειδικϊν ςυνκθκϊν του εκάςτοτε ζργου από όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ κατά 

το ςτάδιο των προςφορϊν. 

Θ απόκεςθ των περιςςευμάτων κατάλλθλων προϊόντων ορυγμάτων, των τυχόν ακατάλλθλων προϊόντων 

ορυγμάτων για τθν καταςκευι επιχωμάτων και των άχρθςτων προϊόντων κάκε είδουσ, που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποκατάςταςθ των χϊρων επζμβαςθσ, κα απομακρφνονται και κα 

διαςτρϊνονται με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου ςε χϊρουσ, που  κα  ορίηονται  από τθν 

διευκφνουςα υπθρεςία με τθν πρόοδο των εργαςιϊν. 

3.22 Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνεσ δικζσ του και πριν τθν παράδοςθ προσ χριςθ ενόσ τμιματοσ  του 

ζργου ι ολοκλιρου του ζργου, να αφαιρζςει και να απομακρφνει κάκε προςωρινι  εγκατάςταςθ γφρω 

από το ζργο (απορρίμματα, μθχανιματα υλικά κ.λ.π.) και γενικά κάκε βοθκθτικό ζργο το οποίο ικελε 

αποδειχκεί άχρθςτο θ επιηιμιο από τθν Υπθρεςία.  

Επίςθσ να ιςοπεδϊςει το ζδαφοσ, όπου ιταν εγκαταςτθμζνα, να παραδϊςει δε τελικά κακαρζσ 

εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τουσ χϊρουσ γφρω από το εργοτάξιο.  

Γενικά να μεριμνιςει για κάκε απαιτοφμενο για τθν παράδοςθ του ζργου εξαςφαλίηοντασ τθν εφρυκμθ 

λειτουργία αυτοφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ και των λοιπϊν τευχϊν 

δθμοπράτθςθσ.  

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι μετά από υπόδειξθ τθσ 

Υπθρεςίασ, ςτθν άρςθ κάκε καταςκευισ προςτατευτικισ, που είχε πραγματοποιθκεί προσ αποφυγι 

ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κ.λ.π. ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ, δζντρα, αγροφσ, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, 

κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και πάςθσ φφςεωσ ζργα ωσ και  απομάκρυνςθ περιφραγμάτων των 

εργοταξίων.  
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3.23 Χρόνοσ Εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ υντιρθςθσ  των Ζργων  

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 171 του Ν. 4412/2016. 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ 

ςυντιρθςθ του, ςφμφωνα με ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 157 και τθν παρ. 2 του άρκρου 

172 του Ν. 4412/2016 και μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ παραλαβι, ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) 

μινεσ από τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου. Τυχόν μεγαλφτεροι χρόνοι ςυντιρθςθσ πζραν των 

δεκαπζντε (15) μθνϊν, για το ςφνολο του ζργου ι για τμιματα αυτοφ κα προβλζπονται από τθ ςφμβαςθ. 

Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επικεωρεί 

τακτικά τα ζργα, να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ τουσ.  

3.24 Μθτρϊο ζργου 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταρτίςει και να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, μαηί με τθν Τελικι Επιμζτρθςθ και το 

Μθτρϊο του Ζργου (ΦΕΚ 1956Β’/2017), το οποίο είναι προαπαιτοφμενο ςτοιχείο για τθν παραλαβι του 

ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 172 του Ν4412/2016. Απαραίτθτα ςτοιχεία του περιεχομζνου του μθτρϊου 

του ζργου αποτελοφν, ενδεικτικά, τα εξισ: 

i Σειρά ζγχρωμων φωτογραφιϊν των διαφόρων φάςεων του ζργου. 

ii Ρίνακα απογραφισ του ζργου, που κα περιζχει τισ επί μζρουσ εργαςίεσ κατά διακριτι 

επιφάνεια, εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμό κτλ., που ςυγκροτοφν το ολοκλθρωμζνο ζργο. 

iii Σειρά εξαρτθμζνων τοπογραφικϊν διαγραμμάτων και ςε θλεκτρονικι μορφι, ανάλογθσ 

κλίμακασ, κατά διακριτι επιφάνεια εργαςιϊν, των τελικϊν επιμετρθτικϊν διαγραμμάτων. 

iv Εκκζςεισ δοκιμϊν κλπ ςτοιχείων όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 5.4 τθσ παροφςασ (Δοκιμζσ) 

v Ρεριγραφικι ζκκεςθ τθσ καταςκευισ του ζργου. 

vi Θμερολόγιο ζργου. 

vii Ρρακτικά ςυςκζψεων ρυκμοφ προόδου του ζργου 

Το Μθτρϊο του Ζργου κα υποβλθκεί ςε τρία (3) πλιρθ αντίγραφα. 

Θ μθ υποβολι του Μθτρϊου του Ζργου ςυνεπάγεται τθν κακυςτζρθςθ τθσ παραλαβισ του Ζργου και  

επιπλζον τθ ςφνταξθ και εκτφπωςθ του Μθτρϊου από τθν Υπθρεςία ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 

Αναδόχου. 

Οι δαπάνεσ για τθν τιρθςθ των παραπάνω ςτοιχείων περιλαμβάνονται κατά ανθγμζνο τρόπο ςτθν τιμι 

μονάδοσ των εργαςιϊν τθσ προςφοράσ του Αναδόχου.    

Το Μθτρϊο κα υποβλθκεί ςε ψθφιακι και ςε ζντυπθ μορφι. 

3.25 Ευριματα αρχαιολογικοφ ι άλλου ενδιαφζροντοσ 

Σφμφωνα με τθν παρ. 12 του άρκρου 138 του Ν. 4412/2016, εάν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

εμφανιςκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςταματιςει αμζςωσ 

τισ εργαςίεσ και να ειδοποιιςει τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ αυτιν εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. Για τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι διακοπι τουσ από αυτιν τθν αιτία, ζχουν 

εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν4412/2016. 
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4 ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

4.1 Πρόςλθψθ εργατικοφ δυναμικοφ και λοιποφ προςωπικοφ 

Θ πρόςλθψθ του εργατικοφ δυναμικοφ και λοιποφ προςωπικοφ (ελλθνικοφ ι αλλοδαποφ) και οι όροι 

εργαςίασ τουσ  διζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 

4.2 Προςωπικό Αναδόχου 

Σφμφωνα με το άρκρο 145 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,  μζςα ςε 1 μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

καταςκευισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυντάξει και να υποβάλει οριςτικό 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. 

Σφμφωνα με το άρκρο 138 παρ. 10 όπωσ του Ν. 4412/2016, θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί πάντα να 

διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που κρίνεται δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ 

των ςυνεργείων του αναδόχου. 

θτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καμία περίπτωςθ δεν 

απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε Ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε 

αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Υπθρεςία. 

4.3 Καταςτάςεισ προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία μθνιαία κατάςταςθ του προςωπικοφ που απαςχολεί 

ςτο ζργο (ειδικότθτα, πλικοσ ανά ειδικότθτα, θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα) κακϊσ και του μθχανικοφ 

εξοπλιςμοφ (είδοσ, δυναμικότθτα, πλικοσ, θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα). Οι υπόψθ καταςτάςεισ κα 

υποβάλλονται μθνιαία, ςε μορφι που κα ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία, μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των 

ζργων.   

4.4 Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά 

Ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων ϊςτε να προλθφκεί 

οποιαδιποτε αταςκαλία, παρανομία, βίαιθ διατάραξθ τάξθσ ι κατά οποιοδιποτε τρόπο ανάρμοςτθ 

ςυμπεριφορά εκ μζρουσ του προςωπικοφ του και για τθ διατιρθςθ ομαλϊν ςυνκθκϊν και προςταςίασ 

προςϊπων και περιουςιϊν ςτουσ εργοταξιακοφσ χϊρουσ ι γφρω από αυτοφσ. 

5 ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ 

5.1 Σρόποσ εκτζλεςθσ 

Εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ με δικι 

του δαπάνθ για τθν επιλογι και παροχι των απαραίτθτων εργατικϊν, υλικϊν και μθχανθμάτων, τθ 

μεταφορά τουσ από τισ πθγζσ προμθκείασ τουσ, κακϊσ και για τθ χρθςιμοποίθςθ τουσ και τθν εν γζνει 

εκτζλεςθ των ζργων κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των ςχετικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των 

λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 
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Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά ςχζδια τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, κακϊσ και με τυχόν ςυμπλθρωματικά, κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ, που κα 

εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία. 

Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και μζχρι τθν παραλαβι του, οι εργαςίεσ ι 

τμιμα τουσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ι που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

είναι, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ελαττωματικά, ατελι ι ακατάλλθλα ι δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των 

προδιαγραφϊν και γενικά δεν ςυμφωνοφν με εκείνα που ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ, τότε εφαρμόηονται οι 

ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ, να επικαλεςτεί τθν παρουςία εκπρόςωπων τθσ Υπθρεςίασ 

ςτον τόπο του ζργου, για να απαλλαχκεί από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, εκεί όπου διαπιςτϊκθκαν, 

μεταγενζςτερα, ελαττωματικζσ εργαςίασ, παραλείψεισ ι ατζλειεσ, εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε γραπτζσ 

εντολζσ ι οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ κα ζχει όλθ τθν ευκφνθ για κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο ι αποπεράτωςθ του ζργου από 

τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ αν τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν αποβοφν 

υπζρ του Αναδόχου ι αν αποδειχκεί ότι τα ζργα δεν είναι κακότεχνα. 

5.2 Επικεϊρθςθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 136, 138 του Ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 179 του ιδίου νόμου, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με το ν. 4622/2019.  

Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να προβαίνει ςε οποιαδιποτε επικεϊρθςθ και ζλεγχο ικελε κρίνει αναγκαίο 

ςχετικά με τθν ικανότθτα και τθν επάρκεια του προςωπικοφ του Αναδόχου, τα υλικά, τισ μεκόδουσ 

εργαςίασ, τθν πρόοδο των εργαςιϊν, το εργατικό κόςτοσ κτλ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί με 

ακρίβεια και πλιρθ ενθμερότθτα, ςφμφωνα με τουσ εκάςτοτε νόμουσ, όλα γενικά τα λογιςτικά βιβλία, 

ςτοιχεία και μθτρϊα που αφοροφν ςτο προςωπικό που απαςχολεί, τουσ μιςκοφσ, τα θμερομίςκια και τα 

επιδόματα, τισ αςφαλιςτικζσ και άλλεσ ειςφορζσ κτλ., τισ απογραφζσ του εξοπλιςμοφ, των μθχανθμάτων, 

των εργαλείων και υλικϊν που προςκομίςκθκαν ςτο εργοτάξιο και χρθςιμοποιοφνται ςε αυτό και γενικά 

όλα τα βιβλία, δελτία και καταςτάςεισ ςχετικζσ με τθν πρόοδο των εργαςιϊν, τα διαγράμματα, τουσ 

ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ και λοιπά ςτοιχεία που ικελε ηθτιςει θ Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να χορθγεί ςτθν Υπθρεςία, μετά από ςχετικι αίτθςι τθσ, αντίγραφα από τισ εκκζςεισ 

καταςτάςεισ κτλ., που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ. 

5.3 Δοκιμζσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 4412/2016.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει κάκε υλικό, ςυςκευι, εξοπλιςμό, όργανο, ςυνδρομι, ςυμβατικό ι 

άλλο τεφχοσ ι πλθροφορία, θλεκτρικό ρεφμα, καφςιμα, αναλϊςιμα, κακϊσ και το κατάλλθλο 

εργατοτεχνικό και επιςτθμονικό προςωπικό που απαιτείται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ για τθν 

αποδοτικι εκτζλεςθ των δοκιμϊν που προδιαγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε μιασ των κατά τα ανωτζρω δοκιμϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, ςε εφλογο 

χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία, να παραδίδει τισ εκκζςεισ των δοκιμϊν, με τισ 

καταγραφζσ των μετριςεων, τα αποτελζςματα που εξιχκθςαν από εργαςτθριακι ι άλλθ επεξεργαςία και 

το ςφμφωνο ι όχι με τισ προδιαγραφζσ και τθν ΤΣΥ.  
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5.4 Απόρριψθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 4412/2016.  

5.5 Επανορκωτικζσ εργαςίεσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 157 και 159 του Ν. 4412/2016. Θ Υπθρεςία και ο Ανάδοχοσ κα 

επικεωροφν από κοινοφ το ζργο ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα ςυντιρθςισ του και 

τουλάχιςτον μια φορά κάκε 2 μινεσ κατά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ με ςκοπό τθ διαπίςτωςθ τυχόν 

τζτοιων ελαττωμάτων. 

6 ΕΝΑΡΞΗ-ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΙ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

6.1 Ζναρξθ εργαςιϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 145 του Ν. 4412.  

6.2 Προκεςμίεσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 147 του Ν. 4412/2016.  

6.3 υνολικι προκεςμία 

Για τθν περάτωςθ όλου του ζργου θ ςυνολικι προκεςμία ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμζρα 

που κα υπογραφεί θ ςφμβαςθ.   

Σε αυτι τθν προκεςμία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ εγγφθςθσ του ζργου, ο οποίοσ ορίηεται ςε δεκαπζντε 

(15) μινεσ (Άρκρο 3.23 τθσ παροφςασ). 

6.4 Ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ 

1θ ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία 

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 

Υπθρεςία το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου (άρκρο 145, παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 

2θ ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία 

O ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται 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 του άρκρου 145 του Ν. 4412/2016).  

6.5 Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 145 του Ν. 4412/2016.  

Ο ανάδοχοσ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 
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Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Αναλφει ανά 

μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. 

Συντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των 

ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ.  

6.6 Παράταςθ προκεςμίασ περάτωςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 147 παρ 5,  6 & 8 του Ν. 4412/2016. Ραράταςθ τθσ ςυνολικισ ι των 

τμθματικϊν προκεςμιϊν εγκρίνεται: 

α) Είτε «με ανακεϊρθςθ», όταν θ κακυςτζρθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν του ζργου ι του αντίςτοιχου 

τμιματοσ δεν οφείλεται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναδόχου ι προκφπτει από αφξθςθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

β) Είτε «χωρίσ ανακεϊρθςθ», για το ςφνολο ι μζροσ των υπολειπόμενων εργαςιϊν, όταν θ παράταςθ 

κρίνεται ςκόπιμθ για το ςυμφζρον του ζργου, ζςτω και αν θ κακυςτζρθςθ του ςυνόλου ι μζρουσ των υ-

πολειπόμενων εργαςιϊν οφείλεται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναδόχου. Σε περίπτωςθ ζγκριςθσ 

πα-ράταςθσ προκεςμίασ «χωρίσ ανακεϊρθςθ» για το ςφνολο των υπολειπόμενων εργαςιϊν του ζργου ι 

μιασ τμθματικισ προκεςμίασ του, επιβάλλονται οι ςχετικζσ ποινικζσ ριτρεσ, ανεξάρτθτα από τθν ζγκριςθ 

τθσ παράταςθσ αυτισ. 

Κατά τθν ζγκριςθ των παρατάςεων τθσ ςυνολικισ ι των τμθματικϊν προκεςμιϊν, εκτιμάται και προς-

διορίηεται πάντοτε το υπαίτιο για τθν επιμικυνςθ του χρόνου ςυμβαλλόμενο μζροσ, για το ςφνολο ι για 

μζροσ των ζργων ι κατά κονδφλια εργαςιϊν. Οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ δεν επθρεάηουν τθν κα-

τάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν, αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ. 

Με απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ εγκρίνεται παράταςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν, φςτερα από 

αίτθςθ του αναδόχου που υποβάλλεται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία ι και χωρίσ αυτιν, αν δεν ζχει λιξει θ 

οριακι προκεςμία του ζργου. Το αίτθμα υποβάλλεται οποτεδιποτε μζχρι τθ λιξθ τθσ τρζχουςασ κάκε 

φορά προκεςμίασ και θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι αποφαίνεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν, αλλιϊσ τεκμαίρεται θ 

αποδοχι τθσ αίτθςθσ και θ ρθτι ι ςιωπθρι παράταςθ ανατρζχει ςτθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ προκεςμίασ. 

6.7 Κακυςτεριςεισ με υπαιτιότθτα των Αρχϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 137 του Ν. 4412/2016. 

Εφόςον ιςχφουν οι εξισ ςυνκικεσ: 

(α) Ο Ανάδοχοσ ακολοφκθςε επιμελϊσ τισ διαδικαςίεσ και κανονιςμοφσ που ορίηονται από τισ Δθμόςιεσ 

Αρχζσ τθσ χϊρασ και 

(β) οι υπόψθ Αρχζσ κακυςτεροφν ι άλλωσ παρακωλφουν τισ εργαςίεσ του Αναδόχου και 

(γ) θ κατά τα ανωτζρω κακυςτζρθςθ ι παρακϊλυςθ είναι μθ προβλζψιμθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, 

τότε, εφόςον αποδειχκεί ότι δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου, θ κατά τα ανωτζρω 

κακυςτζρθςθ ι παρακϊλυςθ είναι δυνατό να κεωρθκεί ωσ αιτία για χοριγθςθ παράταςθσ προκεςμίασ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.6 (Ραράταςθ Ρροκεςμίασ περάτωςθσ) τθσ παροφςασ. 
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6.8 Ρυκμόσ προόδου εργαςιϊν 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου κάκε 15 θμζρεσ και όποτε κρικεί απαραίτθτο από τον ανάδοχο 

ι τθν υπθρεςία, κα ςυγκαλείται ςφςκεψθ μεταξφ τθσ επίβλεψθσ και αντιπροςϊπων του Αναδόχου, για 

καταγραφι προβλθμάτων, ζλεγχο προόδου, παρακολοφκθςθ τιρθςθσ ι τροποποίθςθσ του 

χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ και λιψθσ όλων των απαραίτθτων μζτρων, ϊςτε να μθν επθρεαςτοφν οι 

τμθματικζσ ι άλλεσ χρονικζσ προκεςμίεσ του ζργου. Κατά τθ ςφςκεψθ αυτι κα κρατοφνται επίςθμα 

πρακτικά, τα οποία κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο τελικό μθτρϊο του ζργου. 

Εάν οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου θ πραγματικι πρόοδοσ των εργαςιϊν 

υπολείπεται τθσ αναμενόμενθσ ι τθσ προγραμματιςμζνθσ, κατά το άρκρο 6.5 (Χρονοδιάγραμμα 

Καταςκευισ) τθσ παροφςασ, και εφόςον δεν οφείλεται ςε αιτία που κα αντιμετωπιςτεί κατά τα οριηόμενα 

ςτο Άρκρο 6.6 (Ραράταςθ προκεςμίασ περάτωςθσ) τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με εντολι τθσ 

Υπθρεςίασ να υποβάλει ανακεωρθμζνο χρονοδιάγραμμα, ςυνοδευόμενο από αιτιολογικι ζκκεςθ, ςτθν 

οποία ο Ανάδοχοσ κα περιγράψει τισ προτεινόμενεσ μεκόδουσ που ςκοπεφει να υιοκετιςει για τθν 

επιτάχυνςθ των εργαςιϊν και τθν εμπρόκεςμθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Εκτόσ εάν ορίςει διαφορετικά θ Υπθρεςία, ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει τισ υπόψθ προτεινόμενεσ μεκόδουσ, 

οι οποίεσ μπορεί να προχποκζτουν αφξθςθ των ωρϊν εργαςίασ ι του αρικμοφ προςωπικοφ και του 

εξοπλιςμοφ ι άλλεσ τροποποιιςεισ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου και χωρίσ ιδιαίτερθ 

αποηθμίωςθ. 

6.9 Ποινικζσ ριτρεσ 

Λςχφουν γενικά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 148 του Ν. 4412/2016. 

6.9.1 Ποινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ 
Θ ποινικι ριτρα, που επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ προκεςμίασ 

του άρκρου 6.3 (Συνολικι προκεςμία)  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 τον Φόρο 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία του ζργου δθλαδι τθν αρχικι ςυνολικι 

προκεςμία και όλεσ τισ παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί μετά από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ, που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ ςυνολικισ προκεςμίασ δεν 

επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.. 

6.9.2 Ποινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ τμθματικϊν προκεςμιϊν 
Δεν ζχει εφαρμογι 

6.9.3 Επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν 
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. 
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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. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ του παρόντοσ άρκρου είναι επιπρόςκετεσ ςτισ ποινικζσ ριτρεσ που τυχόν προβλζπονται 

για παραλείψεισ ενεργειϊν του Αναδόχου ςτουσ λοιποφσ όρουσ τθσ παροφςασ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν 

τευχϊν. 

6.10 Διακοπι εργαςιϊν – Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ – Ζκπτωςθ αναδόχου – Αποηθμίωςθ 
αναδόχου λόγω διάλυςθσ ςφμβαςθσ 

Λςχφουν τα όςα ορίηονται ςτα άρκρα 160, 161 και 163 του Ν. 4412/2016.  

7 ΠΕΡΑΣΩΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

7.1 Επιμζτρθςθ και Πιςτοποίθςθ 

Οι επιμετριςεισ διενεργοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 151 του Ν. 4412/2016. 

1. Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν 

επιμζτρθςθ των ποςοτιτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν, πλθν των περ. γ’ ζωσ ε’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 

95. Τα επιμετρθτικά ςτοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο ςτουσ επιβλζποντεσ του άρκρου 136, με 

υπεφκυνθ διλωςθ περί τθσ αλθκείασ αυτϊν. Σε κάκε επιμζτρθςθ αποτυπϊνονται διακριτά οι ςυμβατικζσ 

ποςότθτεσ από τισ εξωςυμβατικζσ ποςότθτεσ που τυχόν εκτζλεςε ο ανάδοχοσ, κατόπιν εντολϊν τθσ 

υπθρεςίασ. 

2.  Είκοςι (20) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά το τζλοσ κάκε μινα, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά 

διακριτά μζρθ του ζργου για τισ εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν το προθγοφμενο προβλεπόμενο διάςτθμα. Θ 

επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι περιγραφι τθσ, με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου 

του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα 

αναγκαία γι’ αυτό επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ 

καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των δθλϊςεων τθσ παρ. 3. Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα 

αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον 

ανάδοχο ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία με διλωςθ περί τθσ αλικειασ αυτϊν. Θ υποβολι των επιμετριςεων 

αποτελεί προχπόκεςθ τθσ τμθματικισ πλθρωμισ του αναδόχου. 

3. Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ δφναται οποτεδιποτε να διατάξει τθ ςυνολικι ι 

δειγματολθπτικι ενδεικτικι επαλικευςθ οποιαςδιποτε υποβλθκείςασ επιμζτρθςθσ, ςε κάκε περίπτωςθ, 

όμωσ, υποχρεοφται να προβεί ςε δειγματολθπτικό ενδεικτικό ζλεγχο επαλικευςθσ επιμετριςεωσ, ςε 

αρικμό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%) των επιμετριςεων που υποβλικθκαν ι 

τουλάχιςτον τζςςερισ (4) εξ αυτϊν, αν υποβάλλονται λιγότερεσ από δζκα (10) επιμετριςεισ. 

4. Αν διαπιςτωκεί υποβολι ανακριβοφσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκοφσ επιμζτρθςθσ, ο προϊςτάμενοσ τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ διατάςςει πλιρθ ζλεγχο του ςυνόλου των υποβλθκειςϊν επιμετριςεων και 

καλείται ο ανάδοχοσ με πρόςκλθςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ να υποβάλλει, εντόσ ταχκείςθσ με τθν 

πρόςκλθςθ προκεςμίασ, που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των τριϊν (3) θμερϊν και μεγαλφτερθ των 

δζκα (10) θμερϊν, τα πραγματικά επιμετρθτικά ςτοιχεία και να παράςχει εξθγιςεισ. Ωσ ανακριβείσ 

κεωροφνται οι επιμετριςεισ, που φζρουν προφανι υπολογιςτικά ςφάλματα ι παραλείψεισ ι αναφορά 

λανκαςμζνου άρκρου του τιμολογίου και δεν μποροφν να αποδοκοφν ςε πρόκεςθ του αναδόχου να 
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εξαπατιςει τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ωσ εκ προκζςεωσ αναλθκείσ επιμετριςεισ νοοφνται οι 

επιμετριςεισ που εκ προκζςεωσ περιζχουν αναλθκι επιμετρθτικά ςτοιχεία. Οι ανακριβείσ ι εκ προκζςεωσ 

αναλθκείσ επιμετριςεισ διορκϊνονται οποτεδιποτε με πρωτοβουλία τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

Δικαίωμα διόρκωςθσ των ανακριβϊν επιμετριςεων διατθρεί και ο ανάδοχοσ. Κατά των αποφάςεων τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ χωρεί ζνςταςθ κατ’ άρκρο 174. 

5. Αν υποβλθκοφν ανακριβείσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκείσ επιμετριςεισ και εφόςον αυτζσ είχαν ωσ 

ςυνζπεια τθν πλθρωμι λογαριαςμοφ, ςυντάςςεται ςε βάροσ του αναδόχου, με απόφαςθ τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ, αρνθτικόσ λογαριαςμόσ για τθν επιςτροφι του τυχόν αχρεωςτιτωσ 

καταβλθκζντοσ ποςοφ, προςαυξθμζνου κατά ποςοςτό τρία τοισ εκατό (3%) ωσ ειδικισ ποινικισ ριτρασ ςτισ 

περιπτϊςεισ εκ προκζςεωσ αναλθκϊν επιμετριςεων. 

6. Αν παρζλκει άπρακτθ θ ταχκείςα ανωτζρω προκεςμία τθσ παρ. 4 ι ο ανάδοχοσ κακ’ υποτροπι 

προβαίνει ςτθν υποβολι αναλθκϊν επιμετριςεων, τοφτοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ με 

απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και καταπίπτει ςε 

βάροσ του θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Ωσ υποτροπι κεωρείται ιδίωσ, θ υποβολι τουλάχιςτον τριϊν 

αναλθκϊν επιμετριςεων. Κατά τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ χωρεί ζνςταςθ κατ’ άρκρο 174. Οι κυρϊςεισ τθσ 

παροφςασ δεν εμποδίηουν τθν επιβολι και άλλων κυρϊςεων που προβλζπονται είτε ςε διατάξεισ του 

παρόντοσ είτε από διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

7. Πταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι μορφι 

του ζργου, όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι τελικά εμφανείσ, 

ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει 

διλωςθ γνωςτοποίθςθσ αφανϊν εργαςιϊν που ςυνοδεφει υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, θ οποία 

ςυνιςτά διακριτι επιμζτρθςθ και περιλαμβάνει διλωςθ περί τθσ αλικειασ των ςτοιχείων, υπογράφεται 

δε, τόςο από τον ανάδοχο όςο και από τουσ τεχνικοφσ του άρκρου 139, περί διεφκυνςθσ ζργου από τθν 

πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ πριν από τθν επικάλυψθ των εργαςιϊν αυτϊν υποχρεοφται να καλεί 

τον επιβλζποντα να ελζγξει τισ εργαςίεσ αυτζσ ςε θμερομθνία, που δεν απζχει περιςςότερο από τρεισ (3) 

θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ. Ο επιβλζπων ςυντάςςει ζκκεςθ ςτθν οποία επιβεβαιϊνεται 

θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν και υποβάλλεται αμελλθτί ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ 

υπθρεςίασ. Θ ζκκεςθ ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επαρκι, για τθν τεκμθρίωςθ τθσ εκτζλεςθσ των 

αφανϊν εργαςιϊν, αρικμό ψθφιακϊν φωτογραφιϊν, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο Μθτρϊο του ζργου. 

Ο επιβλζπων είναι υποχρεωμζνοσ να ανταποκρικεί ςτο αίτθμα ελζγχου των αφανϊν εργαςιϊν. 

Ακολοφκωσ, ο ανάδοχοσ ενθμερϊνει θλεκτρονικά τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ 

παράλειψθ ελζγχου των αφανϊν εργαςιϊν μζςα ςτθν ωσ άνω προκεςμία ςυνιςτά υπερθμερία του κυρίου 

του ζργου, αν προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ υφίςταται ηθμία για τον λόγο αυτόν. Θ ζκκεςθ παραλαβισ 

αφανϊν εργαςιϊν ςυνοδεφει υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, δεν ζχει εκτελεςτό χαρακτιρα και δεν 

προςβάλλεται αυτοτελϊσ, παρά μόνο από κοινοφ με τθν εγκριτικι πράξθ τθσ επιμζτρθςθσ αυτισ, που 

εκδίδει θ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ. 

8. Ειδικϊσ ο χαρακτθριςμόσ και θ παραλαβι του φυςικοφ εδάφουσ ςτο οποίο εκτελείται το ζργο, γίνονται 

από δφο (2) ι περιςςότερουσ τεχνικοφσ, που ορίηονται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο οριςμόσ των 

τεχνικϊν του προθγοφμενου εδαφίου ανακοινϊνεται ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, θ οποία μπορεί να ορίςει 

και άλλον τεχνικό. Θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ να ορίςει επιτροπι αποτελοφμενθ από 

τρεισ (3) τουλάχιςτον τεχνικοφσ για επανζλεγχο του χαρακτθριςμοφ και τθσ παραλαβισ του φυςικοφ 

εδάφουσ. Αν δεν επαρκεί το τεχνικό προςωπικό ι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ να λθφκεί απόφαςθ, λόγω 
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διαφωνίασ των υπαλλιλων που ορίηονται ςε άρτιο αρικμό, ο ανωτζρω χαρακτθριςμόσ εδαφϊν γίνεται 

κατά τον προςφορότερο τρόπο με απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. 

9. Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 

να υποβάλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τθν «τελικι επιμζτρθςθ», δθλαδι τελικό ςυνοπτικό πίνακα που 

ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν επιμετριςεων, θ οποία υπογράφεται από τον 

ανάδοχο και από ζναν τουλάχιςτον από τουσ τεχνικοφσ του άρκρου 139. Στθν τελικι επιμζτρθςθ 

εμφανίηονται διακριτά οι ςυμβατικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ εκτελζςτθκαν με βάςθ τθ ςφμβαςθ ι με 

εγκεκριμζνουσ Ανακεφαλαιωτικοφσ Ρίνακεσ Εργαςιϊν και οι εξωςυμβατικζσ, ζςτω και αν εκκρεμεί θ 

διαδικαςία τακτοποίθςθσ τουσ. Θ τελικι επιμζτρθςθ ελζγχεται από τον επιβλζποντα, ο οποίοσ υποβάλλει 

εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν προσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία ςχετικι ζκκεςθ. Θ διευκφνουςα 

υπθρεςία υποχρεοφται, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ ζκκεςθσ του προθγοφμενου εδαφίου, 

να εκδϊςει απόφαςθ περί τθσ ζγκριςθσ αυτισ. Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ διαφορϊν μεταξφ επιμζρουσ 

επιμετριςεων και τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, εντόσ τθσ ταχκείςασ από τθ 

διευκφνουςα υπθρεςία προκεςμίασ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των τριϊν (3) θμερϊν, να 

προβεί ςε πλιρθ και αιτιολογθμζνθ απόδειξθ τθσ εμφανιηόμενθσ διαφοράσ. 

10. Αν δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο τελικι επιμζτρθςθ, το αργότερο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν 

κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν, επιβάλλεται ςε βάροσ του, για κάκε 

ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο χιλιοςτϊν (2‰) επί του 

ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν όλθ ςφμβαςθ. Θ ποινικι ριτρα 

επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για ζξι (6) το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ. 

Ανεξάρτθτα από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και μετά τθν πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι 

επιμζτρθςθ ςυντάςςεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία που μπορεί να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ 

τεχνικοφσ και ςυνεργεία καταλογίηοντασ τθ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ του αναδόχου. Θ τελικι επιμζτρθςθ 

που ςυντάςςεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται ςτον ανάδοχο, και αν δεν τθν αμφιςβθτιςει με 

ζνςταςθ, τοφτθ κακίςταται οριςτικι και απρόςβλθτθ ωσ προσ τισ παραδοχζσ τθσ. 

11. Μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλει και κάκε άλλο αίτθμά του που 

ςχετίηεται με δικαίωμά του από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αν αυτό δεν ζχει αποςβεςτεί και θ ςχετικι 

αξίωςθ παραγραφεί, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 173, περί αποςβζςεων δικαιωμάτων του 

αναδόχου, ι αν το ςχετικό δικαίωμα δεν ζχει αποςβεςτεί ι παραγραφεί. Μετά τθν υποβολι ι ςφνταξθ 

κατά τθν παρ. 6 τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να εγείρει ςχετικζσ απαιτιςεισ παρά 

μόνο για οψιγενείσ αιτίεσ. 

7.2 Σροποποίθςθ και Προςαρμογζσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 156 του Ν. 4412/2016. 

7.3 Περιεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανϊν Προχπολογιςμοφ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 156 του Ν4412/2016 

1. α) Το ζργο εκτελείται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν. 

β) Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται, χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, εφόςον ο φορζασ καταςκευισ του 

ζργου διαπιςτϊςει, ότι προζκυψε ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, οι οποίεσ δεν 

περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδοσ είτε κατά τθν ποςότθτα, ςτο αρχικό ανατεκζν ζργο οφτε ςτθν πρϊτθ 

ςυναφκείςα ςφμβαςθ και κατζςτθςαν αναγκαίεσ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ αυτό περιγράφεται 

ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι οι ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ δεν μποροφν τεχνικά ι 
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οικονομικά να διαχωριςτοφν από τθν κφρια ςφμβαςθ, χωρίσ να δθμιουργιςουν μείηονα προβλιματα για 

τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι όταν αυτζσ οι εργαςίεσ, μολονότι μποροφν να διαχωριςτοφν από τθν αρχικι 

ςφμβαςθ, είναι απόλυτα αναγκαίεσ για τθν τελειοποίθςι τθσ χωρίσ να μεταβάλλουν τθ ςυνολικι τθσ φφςθ. 

γ) Εκτόσ τθσ ανάκεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται και ωσ προσ 

άλλουσ όρουσ τθσ, χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, εφόςον ο φορζασ καταςκευισ του ζργου διαπιςτϊςει, 

ότι θ ανάγκθ τροποποίθςθσ προζκυψε λόγω περιςτάςεων που δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν από μια 

επιμελι ανακζτουςα αρχι και θ τροποποίθςθ δεν μεταβάλλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

δ) Οποιαδιποτε αφξθςθ του ςυμβατικοφ ανταλλάγματοσ που μπορεί να προκφψει από τισ ωσ άνω 

τροποποιιςεισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, 

χωρίσ τθν ανακεϊρθςθ και τον Φ.Ρ.Α.. Στο ωσ άνω ποςό ςυμπεριλαμβάνεται και θ αμοιβι για τθ ςφνταξθ 

των απαιτοφμενων μελετϊν για τθν υλοποίθςθ των τροποποιιςεων. Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν 

τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενιντα τοισ 

εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

ε) Θ εκτζλεςθ του ζργου με τισ αναγκαίεσ τροποποιιςεισ είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο του ζργου 

και, προκειμζνου να υπογραφεί θ ςυμφωνία για τθν τροποποίθςθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, απαιτείται 

γνϊμθ του οικείου τεχνικοφ ςυμβουλίου. Για τον κακοριςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ εργαςίεσ τθσ 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ λαμβάνονται υπόψθ οι τιμζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και για τον κανονιςμό 

τιμϊν μονάδασ ςτισ νζεσ εργαςίεσ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι παρ. 4, 5 και 6. 

2. Κάκε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυνοδεφεται από Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα Εργαςιϊν (Α.Ρ.Ε.) που 

περιλαμβάνει ιδίωσ, τισ ενδείξεισ των εργαςιϊν, τισ τιμζσ μονάδασ των εργαςιϊν, τα μεγζκθ των 

ποςοτιτων, τισ δαπάνεσ του προχπολογιςμοφ δθμοπράτθςθσ του αρχικά ανατεκζντοσ ζργου, του 

προχπολογιςμοφ τθσ αμζςωσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ και του προχπολογιςμοφ τθσ προσ κατάρτιςθ νζασ 

ςφμβαςθσ. Ρεριλαμβάνει ακόμθ και το κονδφλιο των απρόβλεπτων, κακϊσ και τθν προβλεπόμενθ δαπάνθ 

για ανακεϊρθςθ, και Φ.Ρ.Α.. Οι δαπάνεσ για εγκεκριμζνεσ αποηθμιϊςεισ μθ υποκείμενεσ ςε Φ.Ρ.Α. 

περιλαμβάνονται ςε διακριτι ενότθτα του Α.Ρ.Ε. για τθν καταγραφι τθσ οικονομικισ εικόνασ του ζργου. 

Για τισ εργαςίεσ των άρκρων 154 και 155 δεν απαιτείται εκ των προτζρων θ ςφνταξθ Α.Ρ.Ε. για τθν 

εκτζλεςθ ι τθν πλθρωμι τουσ. 

3. Επουςιϊδεισ τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ μποροφν να γίνουν ωσ εξισ: 

α) Μπορεί να ςυμφωνθκεί τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυνολικοφ φψουσ που δεν υπερβαίνει τα κατϊτατα 

όρια του άρκρου 5 και μζχρι του ποςοςτοφ δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, 

χωρίσ να ελζγχονται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 132, περί τροποποιιςεων ςυμβάςεων κατά 

τθ διάρκειά τουσ, κακϊσ και των περ. β’ και γ’ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ. Θ τροποποίθςθ γίνεται με τθν 

διαδικαςία τθσ περ. ε’ τθσ παρ. 1 και τθσ παρ. 2 του παρόντοσ. Θ τροποποίθςθ αυτι δεν μπορεί να 

μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ αξία τουσ 

υπολογίηεται βάςει τθσ κακαρισ ςωρευτικισ αξίασ των διαδοχικϊν τροποποιιςεων. 

β) Με το κονδφλιο των απρόβλεπτων δαπανϊν που περιλαμβάνονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ μποροφν να 

καλφπτονται ιδίωσ, δαπάνεσ που προκφπτουν από εφαρμογι νζων κανονιςμϊν ι κανόνων που 

κακιερϊκθκαν ωσ υποχρεωτικοί μετά από 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.Ρ.Ε. που δεν μπορεί να ςυμπεριλάβει ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ τθσ περ. β’ τθσ παρ. 1. Τα 

προαναφερόμενα ποςοςτά μπορεί να αναπροςαρμόηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και 
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Μεταφορϊν. Το ποςό των απρόβλεπτων δαπανϊν επανυπολογίηεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 

ανάλογα με τθν προςφερκείςα ζκπτωςθ, ϊςτε να διατθρείται ςτακερι θ ποςοςτιαία αναλογία, ςφμφωνα 

με το άρκρο 135, περί υπογραφισ ςφμβαςθσ. 

γ) Οι ςυμβατικζσ ποςότθτεσ εργαςιϊν μίασ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ δθμόςιου ζργου επιτρζπεται να μειωκοφν 

και θ δαπάνθ που εξοικονομείται («επί ζλαςςον δαπάνθ») να χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ άλλων 

εργαςιϊν τθσ ίδιασ εργολαβίασ, εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι κατωτζρω προχποκζςεισ: 

γα) Αναφζρεται ρθτά θ δυνατότθτα αυτι ςτθ διακιρυξθ, τθ ςφμβαςθ και τα ςυμβατικά τεφχθ. 

γβ) Δεν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» τθσ προκιρυξθσ, οφτε οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ 

περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οφτε καταργείται ομάδα εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

γγ) Δεν κίγεται θ πλθρότθτα, ποιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου. 

γδ) Δεν χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι νζων εργαςιϊν που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ. 

γε) Δεν υπερβαίνει θ δαπάνθ αυτι, κατά τον τελικό εγκεκριμζνο Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα 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.Ρ.Α., 

ανακεϊρθςθ τιμϊν και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Στθν ακροιςτικι αυτι ανακεφαλαίωςθ λαμβάνονται 

υπόψθ μόνο οι μεταφορζσ δαπάνθσ από μία ομάδα εργαςιϊν ςε άλλθ. 

Τα ποςά που εξοικονομοφνται, εφόςον υπερβαίνουν τα ανωτζρω όρια (20% ι και 10%), μειϊνουν ιςόποςα 

τθ δαπάνθ τθσ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ανακεωριςεισ και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Για τθ χριςθ των 

«επί ζλαςςον δαπανϊν» απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου τεχνικοφ 

ςυμβουλίου, φςτερα από ειςιγθςθ του φορζα υλοποίθςθσ. 

Ο προχπολογιςμόσ των ζργων ςτα οποία εφαρμόηεται θ παροφςα, αναλφεται ςε ομάδεσ εργαςιϊν, οι 

οποίεσ ςυντίκενται από εργαςίεσ που υπάγονται ςε ενιαία υποςφνολα του τεχνικοφ αντικειμζνου των 

ζργων, ζχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευισ και επιδζχονται το ίδιο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ μονάδασ 

τουσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν, θ οποία μετά τθν ζκδοςι τθσ κα ζχει 

εφαρμογι ςε όλα τα ωσ άνω ζργα, προςδιορίηονται οι ομάδεσ εργαςιϊν ανά κατθγορία ζργων. 

4. Πλα τα όρια ι ποςοςτά του άρκρου αυτοφ αναφζρονται ςτα αρχικά ποςά και τιμζσ τθσ ςφμβαςθσ μαηί 

με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνονται ςε αυτά ανακεϊρθςθ τιμϊν, μεταγενζςτερθ τροποποίθςι 

τουσ ι οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 

5. Αν ςτον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργαςιϊν περιλαμβάνονται και εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχουν 

τιμζσ μονάδασ, ο ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ ςυνοδεφεται από πρωτόκολλο που κανονίηει τισ τιμζσ για τισ 

εργαςίεσ αυτζσ. Ο κανονιςμόσ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν γίνεται με υποχρεωτικι εφαρμογι κατά 

ςειρά των κατωτζρω περιπτϊςεων ωσ εξισ: 

α) για εργαςίεσ για τισ οποίεσ υπάρχουν ςυμβατικζσ τιμζσ για παρόμοιεσ ι ανάλογεσ εργαςίεσ, οι τιμζσ 

κακορίηονται ανάλογα προσ αυτζσ, 

β) για εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχουν παρόμοιεσ ι ανάλογεσ ςυμβατικζσ τιμζσ, αλλά 

περιλαμβάνονται ςε εγκεκριμζνα ι ςυμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλφςεισ τιμϊν), οι τιμζσ 

κακορίηονται, ςφμφωνα με τα τιμολόγια αυτά και 

γ) για εργαςίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ, οι τιμζσ κακορίηονται με βάςθ 

τα πραγματικά ςτοιχεία κόςτουσ. 

Θ εξακρίβωςθ του κόςτουσ γίνεται από επιτροπι, που ςυγκροτείται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία και 

αποτελείται από τρεισ (3) τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, που ζχουν τθν αντίςτοιχθ ικανότθτα. Στα μζλθ τθσ 

επιτροπισ περιλαμβάνεται και ο επιβλζπων το ζργο τεχνικόσ υπάλλθλοσ. Αν δεν επαρκεί το τεχνικό 

προςωπικό, θ επιτροπι ςυγκροτείται από δφο (2) τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, μθ αποκλειομζνθσ τθσ 

ςυμμετοχισ ςτθν επιτροπι του επιβλζποντα και του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ 

Ρροϊςταμζνθ Αρχι μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ, να διατάξει τθ διενζργεια δοκιμαςτικϊν εργαςιϊν από τον 
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ανάδοχο και να ςυγκροτιςει άλλθ επιτροπι από τεχνικοφσ υπαλλιλουσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

απόδοςθσ των απαραίτθτων ςυντελεςτϊν παραγωγισ τθσ νζασ εργαςίασ. Στοιχεία που ζχουν προκφψει για 

τον κανονιςμό τθσ τιμισ τθσ ίδιασ εργαςίασ ι τμιματοσ αυτισ του ίδιου φορζα καταςκευισ του ζργου ι 

άλλων φορζων του δθμόςιου τομζα ι από δοκιμαςτικζσ εργαςίεσ εξακρίβωςθσ του κόςτουσ άλλων 

εργολαβιϊν, δεν αποτελοφν τεκμιριο για τον κανονιςμό τιμϊν. Θ περ. γ’ εφαρμόηεται μόνο για το μζροσ 

τθσ νζασ τιμισ που δεν μπορεί να κανονιςτεί, ςφμφωνα με τισ περ. α’ ι β’. Στθν «ανάλυςθ τθσ τιμισ» 

διαχωρίηονται τα τμιματα που κανονίηονται, ςφμφωνα με τθν περ. γ’ από τα τμιματα που κανονίηονται, 

ςφμφωνα με τισ περ. α’ ι β’. 

Για εργαςίεσ που είναι παρεμφερείσ προσ ςυμβατικζσ ι ιδθ κακοριςμζνεσ νζεσ, οι τιμζσ κατά τα 

παραπάνω ςυντάςςονται μόνο για τα επιπλζον ι επί ζλαττον ςτοιχεία κόςτουσ. 

Ο κανονιςμόσ νζων τιμϊν γίνεται με τισ βαςικζσ τιμζσ ιδίωσ των θμερομιςκίων, υλικϊν και μιςκωμάτων 

μθχανθμάτων, ςφμφωνα με τα πρακτικά διαπίςτωςθσ βαςικϊν τιμϊν υλικϊν εργατικϊν και μιςκωμάτων 

από τθν Επιτροπι Διαπίςτωςθσ Τιμϊν Δθμόςιων Ζργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του Γ’ Τριμινου 2012. Οι προκφπτουςεσ 

από πρόςφατα ςτοιχεία κόςτουσ τιμζσ ανάγονται ςτον χρόνο εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ με αντίςτροφθ 

εφαρμογι του ςχετικοφ τφπου τθσ ανακεϊρθςθσ. 

Οι τιμζσ που κανονίηονται, ςφμφωνα με τθν περ. β’ υπόκεινται ςτθ ςχετικι ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ, 

ρθτι ι τεκμαρτι. Θ ρθτι ι τεκμαρτι ζκπτωςθ εφαρμόηεται και ςτθν περ. α’, αν θ ζκπτωςθ δεν 

περιλαμβάνεται ςτθν όμοια ι ανάλογθ εργαςία, κακϊσ και ςτο μζροσ τθσ τιμισ τθσ περ. γ’ που 

κανονίηεται, ςφμφωνα με τισ περ. α’ ι β’. 

Οι τιμζσ ιδίωσ, των υλικϊν των μθχανικϊν εξοπλιςμϊν, των ςυςκευϊν, που δεν περιλαμβάνονται ςτισ 

βαςικζσ τιμζσ, υπόκεινται ςτθ ςχετικι ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ, αν αποδεδειγμζνα τα είδθ αυτά 

υπάρχουν ευρζωσ διαδεδομζνα ςτο εμπόριο. 

Στισ ςυμβάςεισ ζργων του άρκρου 50, περί δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων με αξιολόγθςθ μελζτθσ, ορίηεται 

υποχρεωτικά ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τεκμαρτι ζκπτωςθ και για τον προςδιοριςμό τθσ λαμβάνεται 

υπόψθ, μεταξφ των άλλων, θ φφςθ του ζργου, οι ιδιαιτερότθτεσ και δυςκολίεσ των εργαςιϊν και κάκε άλλο 

ςτοιχείο που προςιδιάηει ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. 

6. Θ τιμι μονάδασ νζασ εργαςίασ που κανονίηεται, ςφμφωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 5 ι το μζροσ τθσ τιμισ 

τθσ περ. γ’, που κανονίηεται, ςφμφωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 5, ανάγεται ςτο επίπεδο των τιμϊν τθσ 

προςφοράσ, πολλαπλαςιαηόμενθ με ςτακερό ςυντελεςτι, που αφορά ςτθ ςυμβατικι ομάδα ομοειδϊν 

εργαςιϊν ςτθν οποία εντάςςεται θ υπόψθ νζα εργαςία. Ο ςτακερόσ ςυντελεςτισ «ς» προκφπτει από τον 

τφπο: 

ς = Α: Β όπου: Α: Θ δαπάνθ τθσ ςυμβατικισ ομάδασ ομοειδϊν εργαςιϊν, που εντάςςεται θ νζα εργαςία, με 

τιμζσ του προχπολογιςμοφ υπθρεςίασ του χρόνου δθμοπράτθςθσ του ζργου ι άλλου ιςχφοντοσ για τθν 

εργολαβία χρόνου εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ και 

Β: Θ δαπάνθ τθσ ςυμβατικισ ομάδασ ομοειδϊν εργαςιϊν, ςτθν οποία εντάςςεται θ νζα εργαςία, με τιμζσ 

των ιςχυουςϊν εγκεκριμζνων αναλφςεων τιμϊν του χρόνου δθμοπράτθςθσ του ζργου ι άλλου ιςχφοντοσ 

για τθν εργολαβία χρόνου εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ. 

Θ τιμι μονάδασ νζασ εργαςίασ που από τθ φφςθ τθσ δεν εντάςςεται ςε κάποια από τισ ςυμβατικζσ ομάδεσ 

ομοειδϊν εργαςιϊν κακορίηεται πολλαπλαςιαηόμενθ με ςυντελεςτι που υπολογίηεται με τον ίδιο 

παραπάνω τφπο ς = Α/Β όπου οι δαπάνεσ Α και Β αφοροφν ςτισ εργαςίεσ του προχπολογιςμοφ υπθρεςίασ 

που κεωροφνται ότι αποτελοφν μια ομάδα εργαςιϊν. Για τον υπολογιςμό των δαπανϊν, με βάςθ τισ 

οποίεσ προςδιορίηονται τα ανωτζρω πθλίκα λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι εργαςίεσ εκείνεσ του 

προχπολογιςμοφ υπθρεςίασ, οι οποίεσ είτε υπάρχουν αυτοφςιεσ ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εγκεκριμζνεσ 

αναλφςεισ τιμϊν ι εγκεκριμζνα τιμολόγια δθμοπράτθςθσ ζργων είτε υπάρχουν ωσ αυτοφςια τμιματα 

εργαςιϊν των αναλφςεων ι τιμολογίων αυτϊν. Στισ περιπτϊςεισ, που ο προχπολογιςμόσ υπθρεςίασ 
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περιλαμβάνει «κατ’ αποκοπιν τιμζσ» ι οι τιμζσ του τιμολογίου είναι αναλυτικζσ ι περιλθπτικζσ για 

ολοκλθρωμζνα τμιματα ςφνκετων εργαςιϊν ι είναι κατ’αποκοπιν τιμζσ για ευρφτερα τμιματα του ζργου 

ι για όλο το ζργο, με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ εγκρίνεται υποχρεωτικά και ανάλυςθ τθσ τιμισ των 

εργαςιϊν αυτϊν ι βαςικϊν επί μζρουσ ςυνιςτωςϊν εργαςιϊν που επθρεάηουν άμεςα τθν «κατ’ αποκοπιν 

τιμι» και που περιλαμβάνονται ςτισ ανωτζρω ιςχφουςεσ εγκεκριμζνεσ αναλφςεισ τιμϊν. 

Ο ανωτζρω τρόποσ κακοριςμοφ τιμϊν των νζων εργαςιϊν δεν εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 

50. Με τθ διακιρυξθ ορίηεται για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςτακερόσ ςυντελεςτισ, που κακορίηεται με βάςθ 

τισ γενικζσ αρχζσ τιμολόγθςθσ των εργαςιϊν ςτουσ προχπολογιςμοφσ υπθρεςίασ από τουσ φορείσ 

καταςκευισ των ζργων και πάντωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ του 0,90. 

Οι νζεσ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν που κακορίηονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου προςαυξάνονται 

με το ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του αναδόχου που ιςχφει για τθ ςφμβαςθ, αν αυτό για τθν 

περ. α’ τθσ παρ. 6 δεν περιζχεται ςτθν παρόμοια ι ανάλογθ τιμι. 

7. Οι Α.Ρ.Ε. και τα Ρρωτόκολλα Κανονιςμοφ Τιμϊν Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν που τουσ ςυνοδεφουν 

ςυντάςςονται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφφλακτα ι με 

επιφφλαξθ. Αν ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν υπογραφι, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ και τα 

πρωτόκολλα, ςφμφωνα με το άρκρο 143, περί κοινοποίθςθσ ςτον ανάδοχο εκπροςϊπθςθσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ υπζγραψε τα ςχετικά ζγγραφα με επιφφλαξθ, 

δικαιοφται να υποβάλει ζνςταςθ. Ο Α.Ρ.Ε. και τα πρωτόκολλα νζων τιμϊν εγκρίνονται με ι χωρίσ 

διορκϊςεισ από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, ςτθν οποία διαβιβάηονται μαηί με τθν ζνςταςθ του αναδόχου, τθν 

αιτιολογικι ζκκεςθ για τθν ανάγκθ των τροποποιιςεων, τον τρόπο κανονιςμοφ των τιμϊν και κάκε ςχετικι 

πλθροφορία. Αν ζχει υποβλθκεί ζνςταςθ, διατυπϊνεται και θ γνϊμθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ςτο 

περιεχόμενο τθσ ζνςταςθσ αυτισ. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ ζνςταςθσ θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι οφείλει να 

αναμείνει τθν απόφαςθ επ’ αυτισ πριν από τθν ζγκριςθ του Α.Ρ.Ε.. Μετά από τθν ζγκριςθ του Α.Ρ.Ε., ο 

ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ χωρίσ αυτό να κίγει τα δικαιϊματά του 

για επίλυςθ τθσ διαφοράσ. 

7.4 Απολογιςτικζσ εργαςίεσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 154 του Ν. 4412/2016.  

7.5 Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 153 του Ν. 4412/2016.   

8 ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕ 

8.1 υμβατικό τίμθμα 

8.1.1 Περιεχόμενα των τιμϊν μονάδοσ του τιμολογίου και δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο 
 
Οι ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ που ιςχφουν, αναφζρονται ςε εργαςίεσ πλιρωσ περαιωμζνεσ ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Οι τιμζσ αυτζσ, προςαυξθμζνεσ κατά το κατά νόμο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και 

εργολαβικοφ οφζλουσ του Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν πλιρθ και 

ζντεχνθ καταςκευι των ζργων, καλφπτοντασ όλεσ τισ δαπάνεσ του Αναδόχου, άμεςεσ ι ζμμεςεσ και, με τθν 

επιφφλαξθ των περί ανακεϊρθςθσ τιμϊν κειμζνων διατάξεων, αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ του 

αναδόχου για τθν κατά ανωτζρω εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
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Κάκε τιμι μονάδασ τθσ προςφοράσ περιλαμβάνει όλεσ τισ κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ από φόρουσ, τζλθ, 

δαςμοφσ, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο, όπωσ 

ιςχφουν κατά τον 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 τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Μεταγενζςτερεσ 

αυξομειϊςεισ αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δφο 

προθγοφμενα εδάφια δεν ιςχφουν για τον φόρο ειςοδιματοσ ι τισ παρακρατιςεισ ζνα ντι του 

φόρου αυτοφ. 

Το ίδιο ιςχφει και για τισ νζεσ τιμζσ μονάδασ που τυχόν κα εφαρμοςκοφν. θτά κακορίηεται ότι ςε 

κάκε τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται οι δαςμοί και λοιποί φόροι, τζλθ ειςφοράσ και δικαιϊματα 

για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων γενικά του  ζργου και, προκειμζνου για είδθ εςωτερικοφ, ο 

φόροσ κφκλου εργαςιϊν (ΦΚΕ) όπου ιςχφει, τα τζλθ χαρτοςιμου όπου ιςχφουν, και γενικότερα όλοι 

οι φόροι, δαςμοί, τζλθ, κρατιςεισ, κτλ., που κα ιςχφουν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά. Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

(ΦΡΑ) επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Αναδόχου επιβαρφνει τον ΚτΕ. 

 

8.1.2 Σιμζσ μονάδοσ νζων εργαςιϊν 

 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει το ζργο, όπωσ κα μελετθκεί κατά είδοσ και ποςότθτεσ από 

τθν Υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ που απαιτθκεί θ ςφνταξθ νζων τιμϊν μονάδασ κα γίνει ςφμφωνα με το 

άρκρο 156 του Ν. 4412/2016. 

Ο κανονιςμόσ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν γίνεται με υποχρεωτικι εφαρμογι κατά ςειρά των κατωτζρω 

περιπτϊςεων ωσ εξισ: 

α) για εργαςίεσ για τισ οποίεσ υπάρχουν ςυμβατικζσ τιμζσ για παρόμοιεσ ι ανάλογεσ εργαςίεσ, οι τιμζσ 

κακορίηονται ανάλογα προσ αυτζσ, 

β) για εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχουν παρόμοιεσ ι ανάλογεσ ςυμβατικζσ τιμζσ, αλλά 

περιλαμβάνονται ςε εγκεκριμζνα ι ςυμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλφςεισ τιμϊν), οι τιμζσ 

κακορίηονται, ςφμφωνα με τα τιμολόγια αυτά. Στθν περίπτωςθ αυτι ςυμπεριλαμβάνονται τα εγκεκριμζνα 

περιγραφικά τιμολόγια τθσ από 19.5.2017 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν, υπό 

ςτοιχεία ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466, και ςυμπλθρωματικά  το Ρρακτικό διαπίςτωςθσ των μζςων βαςικϊν 

τιμϊν για το Γ’ Τρίμθνο 2012 από τθν Επιτροπι Διαπιςτϊςεωσ Τιμϊν Δθμοςίων Ζργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.). 

γ) για εργαςίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ, οι τιμζσ κακορίηονται με βάςθ 

τα πραγματικά ςτοιχεία κόςτουσ. 

8.2 Προκαταβολι 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο. 

8.3 Λογαριαςμοί 

Σε ό,τι αφορά του λογαριαςμοφσ ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 152 του Ν. 4412/2016. 

Οι τιμζσ μονάδασ βάςει των οποίων καταβάλλεται θ δαπάνθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν είναι αυτζσ που 



Σελ 50 από 62 

επιτεφχκθκαν κατά τθ δθμοπραςία και υπάγονται ωσ προσ τθν ανακεϊρθςι τουσ ςτισ διατάξεισ του 

άρκρου 153 του Ν. 4412/2016. 

1. Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται τμθματικά, με βάςθ τισ επιμετριςεισ 

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.  

2. Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ και θ οριςτικι πλθρωμι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, κακϊσ και θ 

εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων από τθν εργολαβικι ςφμβαςθ, γίνονται με βάςθ τουσ 

λογαριαςμοφσ. 

3. Μετά από τθ λιξθ χρονικισ περιόδου θ οποία δεν κα είναι μικρότερθ του μθνόσ κάκε μινα, ο ανάδοχοσ 

ςυντάςςει λογαριαςμό των ποςϊν από εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν, τα οποία οφείλονται ςε αυτόν. Οι 

λογαριαςμοί αυτοί ςτθρίηονται ςτισ επιμετριςεισ των εργαςιϊν και ςτισ δθλϊςεισ γνωςτοποίθςθσ αφανϊν 

εργαςιϊν, εφόςον υπάρχουν. Απαγορεφεται να περιλαμβάνονται ςτον λογαριαςμό εργαςίεσ που δεν 

ζχουν επιμετρθκεί. Για τθν πλθρωμι εργαςιϊν που αποτελοφν ςυμπλθρωματικζσ ι νζεσ 

(υπερςυμβατικζσ) εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει χωριςτό λογαριαςμό μετά από τθ ςυμβατικι 

τακτοποίθςι τουσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 155, περί επειγουςϊν και απρόβλεπτων εργαςιϊν και 156 περί 

ειδικϊν κεμάτων τροποποιιςεων ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, αυξομειϊςεων εργαςιϊν νζων 

εργαςιϊν. 

4.  Θμιτελείσ εργαςίεσ μπορεί να περιλθφκοφν ςτον λογαριαςμό με αιτιολογθμζνθ εγκριτικι απόφαςθ του 

προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, αν θ φφςθ τουσ είναι τζτοια που ενδεχόμενθ διακοπι του 

ζργου δεν κα κατζςτρεφε τθν θμιτελι εργαςία. Οι εργαςίεσ αυτζσ καταχωροφνται ςε χωριςτό μζροσ του 

λογαριαςμοφ και περιλαμβάνονται με προςωρινι τιμι μειωμζνθ, ϊςτε να είναι δυνατι θ αυτοτελισ 

αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ με το υπόλοιπο τθσ προβλεπόμενθσ τιμισ. 

5. Στον λογαριαςμό μπορεί να περιλθφκοφν, επίςθσ, τα υλικά που ειςκομίςκθκαν με ζγκριςθ τθσ 

υπθρεςίασ ςτα εργοτάξια ι ςε αποκικεσ που δθλϊκθκαν και εγκρίκθκαν. Οι ποςότθτεσ των υλικϊν αυτϊν 

δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτζσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των προςεχϊν εργαςιϊν του 

εγκεκριμζνου προγράμματοσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ. Οι ποςότθτεσ των υλικϊν 

περιλαμβάνονται χωριςτά ςτον ςυνοπτικό πίνακα εργαςιϊν που ςυνοδεφει τον λογαριαςμό, ςτον οποίο 

αναφζρονται επίςθσ και οι κζςεισ αποκικευςθσ των υλικϊν. Για τα περιλαμβανόμενα ςτουσ λογαριαςμοφσ 

υλικά, ο ανάδοχοσ ζχει ακζραιθ τθν ευκφνθ μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ και τθν παραλαβι του ζργου. Τα 

υλικά περιλαμβάνονται ςε χωριςτό τμιμα των λογαριαςμϊν, με τιμζσ που βρίςκονται ςε ςυνάρτθςθ προσ 

τθν αντίςτοιχθ ςυμβατικι τιμι, ϊςτε το υπόλοιπο μζροσ τθσ τιμισ να αρκεί για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

εργαςίασ, ςτθν οποία κα ενςωματωκοφν τα υλικά. Ροςοςτά γενικϊν εξόδων και οφζλουσ τθσ παρ. 6 δεν 

υπολογίηονται ςτα υλικά. 

6. Στουσ 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. Στον λογαριαςμό περιλαμβάνεται ακόμθ και το 

ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του εργολάβου τθσ περ. κ’ τθσ παρ. 7 του άρκρου 53, 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, όπωσ ποινικζσ ριτρεσ, περικοπζσ τιμϊν του άρκρου 159, ςυμπλθρωματικι 
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κράτθςθ εγγφθςθσ, αν γι’ αυτιν 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. 

7. Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και ςυνοδεφονται ιδίωσ, από 

ανακεφαλαιωτικό ςυνοπτικό πίνακα των επιμετριςεων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν από τθν αρχι του 

ζργου, από τα παραςτατικά ςτοιχεία των απολογιςτικϊν εργαςιϊν, από 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 

επιμετριςεισ ι αφοροφν ςε λάκθ εγκεκριμζνων λογαριαςμϊν. Κατά τθν υποβολι, τον ζλεγχο και τθν 

ζγκριςθ του λογαριαςμοφ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και των 

παραςτατικϊν πλθρωμισ των κρατιςεων εκ μζρουσ του αναδόχου. 

8. Οι λογαριαςμοί υποβάλλονται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία που τουσ ελζγχει, τουσ διορκϊνει και τουσ 

εγκρίνει μζςα ςε ζναν (1) μινα. Αν ο λογαριαςμόσ που ζχει υποβλθκεί ζχει αςάφειεσ ι ανακρίβειεσ, ςε 

βακμό που να είναι δυςχερισ θ διόρκωςι του, θ διευκφνουςα υπθρεςία, με εντολι τθσ προσ τον ανάδοχο, 

επιςθμαίνει τισ ανακρίβειεσ ι αςάφειεσ που διαπιςτϊκθκαν από τον ζλεγχο και παραγγζλλει τθν 

αναςφνταξθ και επανυποβολι του. Στθν περίπτωςθ αυτιν, 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 τον λογαριαςμό, διαπιςτϊνοντασ ότι οι 

ποςότθτεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ υποβλθκείςεσ επιμετριςεισ και τα επιμετρθτικά ςτοιχεία, οι τιμζσ 

ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ και γενικά, ότι ζχουν διενεργθκεί ςτον λογαριαςμό 

όλεσ οι περικοπζσ ι εκπτϊςεισ ποςϊν, που προκφπτουν από τον 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 το ζγγραφο 

για τθν πλθρωμι του αναδόχου («πλθρωτζο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Ρροχπόκεςθ πλθρωμισ του 

λογαριαςμοφ είναι θ προςκόμιςθ από τον ανάδοχο όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. 

Το τιμολόγιο του αναδόχου που αφορά ςτο ποςό του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που κα πλθρωκεί, 

κακϊσ και θ φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτά του προςκομίηονται ςτθν υπθρεςία τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ που διενεργεί τισ πλθρωμζσ, μετά από ςχετικι ειδοποίθςι του. Οι υπζρ τρίτων 

κρατιςεισ ςτο εργολαβικό αντάλλαγμα γίνονται από τθν υπθρεςία αυτιν και αποδίδονται απευκείασ 

ςτουσ δικαιοφχουσ. 

9. Λογαριαςμόσ που πλθρϊκθκε χωρίσ ζλεγχο, λόγω παρζλευςθσ τθσ πιο πάνω μθνιαίασ προκεςμίασ, ι 

που βαςίςτθκε ςε επιμζτρθςθ που διορκϊκθκε, ελζγχεται και διορκϊνεται από τθν υποβολι ι 

επανυποβολι του και οι προκφπτουςεσ διαφοροποιιςεισ λαμβάνονται υπόψθ ςε επόμενο λογαριαςμό ι 

κατά τθ ςφνταξθ αρνθτικοφ λογαριαςμοφ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία ελζγχει, εγκρίνει και διορκϊνει τον 

λογαριαςμό με ι και χωρίσ τθν υπογραφι του επιβλζποντοσ. 

Πταν 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 υπθρεςία και το 

ποςό του πρζπει να καταβλθκεί από τον ανάδοχο μζςα ςε ζναν (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 
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ζνςταςθ κατά του αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, θ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ αναςτζλλεται μζχρι τθν 

ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 

10. Αν θ πλθρωμι ενόσ λογαριαςμοφ κακυςτεριςει χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, πζραν του ενόσ (1) 

μινα από τθν υποβολι του ι τθν επανυποβολι του, οφείλεται τόκοσ υπερθμερίασ, ςφμφωνα με τθν παρ. Η 

του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Ο ανάδοχοσ μπορεί να διακόψει τισ εργαςίεσ δζκα (10) 

θμζρεσ μετά από τθν κοινοποίθςθ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία ειδικισ ζγγραφθσ διλωςθσ. 

11. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ ι θ κατάςχεςι του ςτα χζρια του κυρίου 

του ζργου, κακόλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ του και για ζναν (1) μινα μετά από τθν περαίωςι του. Κατ’ 

εξαίρεςθ, επιτρζπονται: α) θ οποτεδιποτε εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, του πλθρωτζου εργολαβικοφ 

ανταλλάγματοσ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτθ ςφμβαςθ του ζργου, 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 και λοιπά πιςτωτικά ιδρφματα 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 λογαριαςμό του εκτελοφμενου 

ζργου. 

12. Πλεσ οι πλθρωμζσ που γίνονται ςτον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου, με βάςθ τουσ 

λογαριαςμοφσ, αποτελοφν πάντοτε καταβολζσ ζναντι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που εκκακαρίηεται 

μετά τθν παραλαβι. Σε κάκε πλθρωμι προσ τον ανάδοχο πραγματοποιοφνται κρατιςεισ, οι οποίεσ 

ανζρχονται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) ςτθν αξία των εργαςιϊν μετά τθσ αναλογοφςασ 

ανακεϊρθςθσ. 

13. Μετά από τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ, ο ανάδοχοσ 

ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό λογαριαςμό». Για τον τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται ανάλογα οι 

διατάξεισ του παρόντοσ. Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν 

απαιτιςεισ από τθ ςφμβαςθ εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ 

διαδικαςίεσ διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. 

8.4 Αίτθςθ για λογαριαςμό - ζκδοςθ λογαριαςμοφ - τελικι πλθρωμι 

Οι λογαριαςμοί, για τισ εργαςίεσ που πράγματι εκτελζςτθκαν, κα ςυντάςςονται ςφμφωνα με τισ δια-τάξεισ 

του άρκρου 152 του Ν. 4412/2016. 

Αν ςυντρζχουν περιπτϊςεισ επιβολισ ποινικισ ριτρασ, προςτίμων κτλ. (κατά του όρουσ των ςυμβατικϊν 

τευχϊν), αυτζσ κα απομειϊνουν το πιςτοποιοφμενο ποςό. 

Κάκε λογαριαςμόσ υποβάλλεται από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι. Θ 

ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγμζνθ ςτθν προςφορά του. 

8.5 Χρονοδιάγραμμα τμθματικϊν πλθρωμϊν 

Οι  λογαριαςμοί, για τισ εργαςίεσ που πράγματι εκτελζςτθκαν, κα ςυντάςςονται και κα υποβάλλονται ςτθ 

διευκφνουςα υπθρεςία ςε χρονικά διαςτιματα όχι μικρότερα από ζνα μινα. 
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8.6 Εξοπλιςμόσ και υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ζργο 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 παρ 5 του Ν. 4412/2016. 

8.7 Πλθρωμζσ-Φόροι-Σζλθ-Κρατιςεισ 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του Ν. 4412/2016. Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ 

τιμιματοσ κα γίνεται ςε EΥΩ. 

Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά. Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλουσ 

ανεξαρτιτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειςφορζσ ι άλλεσ νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι 

τρίτων. Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται του ειδικοφ φόρου επί των ειςαγο-μζνων από το εξωτερικό κάκε 

φφςεωσ υλικϊν και εφοδίων. Επίςθσ δεν απαλλάςςεται των υπζρ αςφαλιςτικϊν ταμείων ειςφορϊν ΕΦΚΑ 

του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, ωσ και των ειςφορϊν του ςε διάφορα άλλα αςφαλιςτικά Ταμεία. 

8.8 Κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 137 παρ. 1 και 152 παρ. 9 του Ν. 4412/2016. 

8.9 Πλθρωμι κρατιςεων/επιςτροφι εγγυιςεων 

Κατά τθν υποβολι, τον ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του λογαριαςμοφ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και των παραςτατικϊν πλθρωμισ των κρατιςεων εκ μζρουσ του αναδόχου. 

Για τθν επιςτροφι των εγγυιςεων ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

8.10 Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 168 του Ν. 4412/2016. 

1. Πταν λιξει θ προκεςμία περάτωςθσ του ςυνόλου ι τμθμάτων του ζργου, ο επιβλζπων ι το εντεταλμζνο 

όργανο τθσ επίβλεψθσ αναφζρει εγγράφωσ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, μζςα ςε διάςτθμα τριάντα (30) 

θμερϊν από τθ λιξθ του εγκεκριμζνου χρόνου περαίωςθσ, αν τα ζργα ζχουν περατωκεί και ζχουν υποςτεί 

ικανοποιθτικά τισ δοκιμαςίεσ που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ, κακϊσ επίςθσ επανελζγχει κατά το δυνατόν 

τισ επιμετριςεισ, με γενικζσ ι ςποραδικζσ καταμετριςεισ και αναγράφει τισ παρατθριςεισ του για 

εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςκεί με υπζρβαςθ των εγκεκριμζνων ποςοτιτων ι κατά τροποποίθςθ των 

εγκεκριμζνων ςχεδίων. Αν τα ζργα δεν ζχουν περατωκεί ι ζχουν περατωκεί, αλλά οι εργαςίεσ κρίνονται 

απορριπτζεσ ι ελαττωματικζσ, με ουςιϊδεισ ι επουςιϊδεισ ελλείψεισ που πρζπει να αποκαταςτακοφν, ο 

υπόχρεοσ του προθγουμζνου εδαφίου αναφζρει εντόσ τθσ άνω προκεςμίασ τα παραπάνω με ζκκεςι του 

προσ τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Επουςιϊδεισ κεωροφνται αποκλειςτικά οι εργαςίεσ 

που δεν επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα του ζργου, τθν αςφάλεια των χρθςτϊν και δεν παραβιάηουν 

όρουσ αδειοδοτιςεων του ζργου. Αν ςτθν ζκκεςθ περιζχεται διαπίςτωςθ περί καταβολισ ςτον ανάδοχο 

ποςϊν ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ι εγείρονται δικαιϊματα ςε βάροσ του αναδόχου, θ διευκφνουςα 

υπθρεςία ςυντάςςει αρνθτικό λογαριαςμό ςε βάροσ του αναδόχου. 

2. Αν οι εργαςίεσ ζχουν περατωκεί, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, μζςα ςε δζκα (10) 

θμζρεσ από τθν παραλαβι τθσ πιο πάνω ζκκεςθσ, εκδίδει βεβαίωςθ για τθν θμζρα κατά τθν οποία 

περατϊκθκαν οι εργαςίεσ του ζργου (βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν), τθν οποία κοινοποιεί αμελλθτί 

ςτον ανάδοχο. Εάν θ βεβαίωςθ δεν εκδοκεί μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία, τότε κεωρείται ότι ζχει 

εκδοκεί αυτοδίκαια τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τθν υποβολι από τον ανάδοχο ςχετικισ ζγγραφθσ 
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όχλθςθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου οι πεικαρχικζσ ποινζσ 

που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 141, περί πεικαρχικϊν παραβάςεων. Τθν ζκδοςθ τθσ 

βεβαίωςθσ μπορεί να ηθτιςει ο ανάδοχοσ και πριν από τθ λιξθ των προκεςμιϊν αν ζχει περατϊςει τα 

ζργα. Στθν περίπτωςθ αυτιν εφαρμόηονται ανάλογα οι διαδικαςίεσ των προθγοφμενων εδαφίων τθσ 

παροφςασ. Θ βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν δεν αναπλθρϊνει τθν παραλαβι των ζργων, θ οποία 

διενεργείται ςφμφωνα με το άρκρο 172, περί παραλαβισ. 

3. Αν ςτισ εργαςίεσ που ζχουν περατωκεί διαπιςτωκοφν επουςιϊδεισ μόνο ελλείψεισ που δεν επθρεάηουν 

τθ λειτουργικότθτα του ζργου, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, γνωςτοποιεί με διαταγι του 

προσ τον ανάδοχο τισ ελλείψεισ, που ζχουν επιςθμανκεί και τάςςει εφλογθ προκεςμία για τθν 

αποκατάςταςι τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτιν θ βεβαίωςθ περάτωςθσ εκδίδεται μετά από τθν εμπρόκεςμθ 

αποκατάςταςι των ελλείψεων και αναφζρει τον χρόνο που περατϊκθκε το ζργο, χωρίσ να λαμβάνεται 

υπόψθ ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ. 

4. Αν οι εργαςίεσ δεν ζχουν περατωκεί ι οι ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν δεν είναι επουςιϊδεισ ι αν δεν 

περατϊκθκαν από τον ανάδοχο εμπρόκεςμα οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ επουςιωδϊν ελλείψεων, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 3 εφαρμόηονται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, τα άρκρα 159, περί ακαταλλθλότθτασ 

υλικϊν ελαττωμάτων παράλειψθσ ςυντιρθςθσ και 160, περί ζκπτωςθσ αναδόχου. 

5. Μετά από τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ εργαςιϊν, θ διευκφνουςα υπθρεςία ςυντάςςει και 

διαβιβάηει ςτθν υπθρεςία που είχε τθν αρμοδιότθτα κιρυξθσ τθσ απαλλοτρίωςθσ των ακινιτων που 

χρθςιμοποιικθκαν για το ζργο, κατάςταςθ και τοπογραφικό διάγραμμα των απαλλοτριωκζντων ακινιτων 

που δεν χρθςιμοποιικθκαν για το ζργο, προκειμζνου να κινθκεί θ διαδικαςία τθσ επιςτροφισ τουσ ςτουσ 

προθγοφμενουσ ιδιοκτιτεσ τουσ ι τθσ ελεφκερθσ διάκεςισ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 του ν. 

2882/2001 (Α’ 17), περί ανάκλθςθσ ςυντελεςμζνθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ 

6. Κατά όλων των αποφάςεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 174, περί 

διοικθτικισ επίλυςθσ ςυμβατικϊν διαφορϊν. 

8.11 Εκκακάριςθ αμοιβαίων απαιτιςεων 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 παρ13 του Ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 172 παρ. 4 του ιδίου νόμου. 

8.12 Λιξθ ευκφνθσ εργοδότθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 152 του Ν. 4412/2016. 

8.13 Διακοπι εργαςιϊν- Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 161 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8.14 Αποηθμίωςθ αναδόχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 163 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8.15 Δικαίωμα του Κφριου του Ζργου για διάλυςθ τθσ φμβαςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 161 του Ν. 4412/2016.  
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9 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

9.1 Διοικθτικι παραλαβι προσ χριςθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 169 του Ν. 4412/2016. 

Οποτεδιποτε και πριν από τθν 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. Το 

πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του ζργου ι των τμθμάτων που παραδίδονται για χριςθ και ςυνοπτικι 

περιγραφι τθσ κατάςταςθσ των εργαςιϊν. 

9.2 Παραλαβι του ζργου  

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρο 172 του Ν. 4412/2016. 

Η παραλαβι διενεργείται μζςα ςε προκεςμία τριϊν (3) μθνϊν μετά από τθν πάροδο του χρόνου 

υποχρεωτικισ από τον ανάδοχο ςυντιρθςθσ. Μετά από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ, κεωρείται 

ότι θ παραλαβι ζχει διενεργθκεί αυτοδίκαια και θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι εκδίδει υποχρεωτικά ςχετικι 

διαπιςτωτικι πράξθ, επιβάλλονται δε ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου οι πεικαρχικζσ 

ποινζσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 141, περί πεικαρχικϊν ευκυνϊν διοικθτικϊν οργάνων. 

Για τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ θ προϊςταμζνθ αρχι ορίηει, τουλάχιςτον (3) μινεσ πριν από τθν πάροδο τθσ 

προκεςμίασ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου, επιτροπι παραλαβισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ επιτροπι είναι πενταμελισ και αποτελείται από: α) τρεισ (3) τεχνικοφσ 

υπαλλιλουσ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με ειδικότθτεσ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που 

ανικουν ςτον φορζα καταςκευισ ι και ςε άλλουσ φορείσ, κατ’ επιλογι τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, πλθν του 

Προζδρου που προζρχεται υποχρεωτικά από άλλθ ανακζτουςα αρχι και β) δφο (2) εκπροςϊπουσ του 

Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (ΤΕΕ) ι του Γεωτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ (ΓΕΩΤΕΕ) ςε περιπτϊςεισ 

αμιγϊσ γεωτεχνικϊν ζργων, που ορίηονται με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, κατόπιν αιτιματοσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ 

Αρχισ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, από τθν υποβολι του αιτιματοσ. Μθ υπόδειξθ εκ μζρουσ του ΣΕΕ ι του 

ΓΕΩΣΕΕ, αντιςτοίχωσ, δεν κωλφει τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία τθσ επιτροπισ. Πταν ο φορζασ που 

πρόκειται να χρθςιμοποιιςει το ζργο είναι άλλοσ από τθν υπθρεςία που το καταςκευάηει, ζνασ εκ των τριϊν 

(3) τεχνικϊν υπαλλιλων ορίηεται από τον φορζα που κα χρθςιμοποιιςει το ζργο. Ο ανάδοχοσ μπορεί να 

ορίςει εκπρόςωπό του ωσ παρατθρθτι των εργαςιϊν τθσ Επιτροπισ χωρίσ δικαίωμα ψιφου. Οι εκπρόςωποι 

του ΤΕΕ ι του ΓΕΩΤΕΕ, αντιςτοίχωσ, και ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ δικαιοφνται για τθ διενζργεια τθσ 

παραλαβισ ιδιαίτερθ αμοιβι, θ οποία καταβάλλεται από τισ πιςτϊςεισ του ζργου. Με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υποδομϊν και Μεταφορϊν, κακορίηονται οι αμοιβζσ των μελϊν τθσ επιτροπισ 

παραλαβισ, ανά ςυνεδρίαςθ και αναλόγωσ με το οικονομικό αντικείμενο του ζργου και τισ τεχνικζσ 

δυςχζρειεσ τθσ παραλαβισ. 

Θ επιτροπι παραλαβισ ςυνζρχεται και παραλαμβάνει, με πρωτοβουλία και ευκφνθ του προζδρου τθσ. Για 

τθν παραλαβι ςυντάςςεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ, από τον 
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τελευταίο επιβλζποντα που παρίςταται κατά τθ διενζργειά τθσ και από τον ανάδοχο που παραδίδει το ζργο. 

Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφισ από τον πρόεδρο ι μζλοσ τθσ επιτροπισ ι τον επιβλζποντα, το πρωτόκολλο 

υπογράφεται από τουσ υπόλοιπουσ με μνεία των λόγων τθσ αδυναμίασ υπογραφισ. 

Θ επιτροπι παραλαβισ παραλαμβάνει το ζργο ποςοτικά και ποιοτικά, ελζγχει κατά το δυνατόν τισ 

επιμετριςεισ, καταγράφει ςτο πρωτόκολλο τισ ποςότθτεσ τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, αιτιολογεί τισ 

τροποποιιςεισ ςτισ ποςότθτεσ και αναγράφει τισ παρατθριςεισ τθσ για εργαςίεσ που δεν ζχουν εκτελεςκεί ι 

για υλικά που δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί ι για εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςκεί με υπζρβαςθ των 

εγκεκριμζνων ποςοτιτων ι κατά τροποποίθςθ των εγκεκριμζνων ςχεδίων. Ρζραν των ωσ άνω 

παρατθριςεων, θ επιτροπι δεν ζχει δικαίωμα ελζγχου των οικονομικϊν παραμζτρων και των διαδικαςιϊν 

τθσ εκτζλεςθσ εν γζνει του ζργου. Θ επιτροπι ελζγχει επίςθσ, κατά το δυνατόν, τθν ποιότθτα των εργαςιϊν 

και αναγράφει ςτο πρωτόκολλο τισ παρατθριςεισ τθσ, ιδίωσ για τισ εργαςίεσ που κρίνονται απορριπτζεσ ι 

ελαττωματικζσ, ουςιϊδεισ ι επουςιϊδεισ που πρζπει να αποκαταςτακοφν ι παραδεκτζσ μεν, αλλά με 

μείωςθ τθσ τιμισ τουσ. Ωσ επουςιϊδεισ κεωροφνται αποκλειςτικά οι εργαςίεσ που δεν επθρεάηουν τθ 

λειτουργικότθτα του ζργου, τθν αςφάλεια των χρθςτϊν και δεν παραβιάηουν όρουσ αδειοδοτιςεων του 

ζργου. Κατόπιν των παρατθριςεων αυτϊν θ διευκφνουςα υπθρεςία μεριμνά για τθν αποκατάςταςθ των 

ελαττωμάτων που τυχόν διαπιςτϊκθκαν, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 159, περί ακαταλλθλότθτασ 

υλικϊν ελαττωμάτων παράλειψθσ ςυντιρθςθσ. 

τθν παραλαβι καλείται να παραςτεί ο ανάδοχοσ, με πρόςκλθςθ που αποςτζλλεται ςφμφωνα με το 

άρκρο 143 παρ. 1, περί κοινοποίθςθσ ςτον ανάδοχο τρείσ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ διενζργειασ τθσ 

παραλαβισ. Θ παραλαβι γίνεται νόμιμα και χωρίσ τθν παρουςία του αναδόχου, αν αυτόσ ζχει κλθκεί να 

παραςτεί. Στθν τελευταία αυτιν περίπτωςθ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ αρνείται τθν 

υπογραφι του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Κατά του πρωτοκόλλου μπορεί ο ανάδοχοσ 

να εκκζςει απόψεισ μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν. Θ παραλαβι ολοκλθρϊνεται με ζγκριςθ του 

πρωτοκόλλου από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, αφοφ παρζλκει θ προθγοφμενθ δεκαιμερθ προκεςμία. Κατά τθσ 

απόφαςθσ ζγκριςθσ αςκείται ζνςταςθ, κατά το άρκρο 174 περί διοικθτικισ επίλυςθσ ςυμβατικϊν διαφορϊν. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ ελαττωμάτων ςτο ζργο και από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ειδικισ διαταγισ ςτον ανάδοχο, αναςτζλλεται θ προκεςμία τθσ παραλαβισ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία 

μεριμνά για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιςτϊκθκαν, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του 

άρκρου 159 περί ακαταλλθλότθτασ υλικϊν ελαττωμάτων παράλειψθσ ςυντιρθςθσ. 

Μετά τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων, θ διευκφνουςα υπθρεςία ενθμερϊνει τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, 

προκειμζνου να ςυνεχιςκεί θ αναςταλείςα διαδικαςία ζγκριςθσ του πρωτοκόλλου. 

Ουδεμία άλλθ εκκρεμότθτα του ζργου ι οικονομικζσ απαιτιςεισ του αναδόχου αποτελοφν λόγο για τθν 

αναςτολι τθσ προκεςμίασ παραλαβισ. 

Το παρόν ζχει ανάλογθ εφαρμογι και ςτισ περιπτϊςεισ παραλαβισ τμθμάτων ζργων που περατϊκθκαν και 

μπορεί να ζχουν αυτοτελι χριςθ, όπου αυτό προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ, κακϊσ επίςθσ και ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που μια εργολαβία δεν ςυνεχίηεται, όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ διάλυςθσ και ζκπτωςθσ. 

Μετά από τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, ο ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα 

περί κρυφϊν ελαττωμάτων (άρκρο 692). Σε περιπτϊςεισ ειδικϊν ζργων, με τα ςυμβατικά τεφχθ μπορεί να 

ορίηονται πρόςκετεσ ευκφνεσ ι υποχρεϊςεισ του αναδόχου και μετά τθν παραλαβι. 

Οι διατάξεισ τθσ παρ. 9 του παρόντοσ και τθσ παρ. 3 του άρκρου 178, περί προδιαγραφϊν και κανονιςμϊν 

ζργων, εφαρμόηονται είτε θ παραλαβι διενεργθκεί πραγματικά είτε ςυντελεςτεί αυτοδίκαια. 
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Θ ςυντζλεςθ τθσ παραλαβισ αποτελεί τθν αφετθρία τθσ παραγραφισ των απαιτιςεων του αναδόχου από 

τθν εργολαβικι ςφμβαςθ, παρεκτόσ αν τοφτεσ ζχουν ιδθ παραγραφεί, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 

του παρόντοσ. 

Αν θ παραλαβι ςυντελεςτεί αυτοδίκαια και διαπιςτωκοφν εκ των υςτζρων διαφορζσ ςτισ ποςότθτεσ των 

εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν, ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να επιςτρζφει το εργολαβικό αντάλλαγμα που ζχει 

καταβλθκεί για τισ εργαςίεσ αυτζσ. 

Απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν παραλαβι κάκε δθμόςιου ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ 

(Φ.Α.Τ.), το χζδιο Αςφαλείασ και Τγείασ (.Α.Τ.), το Μθτρϊο Ζργου και τα ςχζδια «ωσ καταςκευάςκει» του 

ζργου. 

Ο ανάδοχοσ ςυντάςςει φάκελο προεκτίμθςθσ τθσ δαπάνθσ τακτικισ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ, με βάςθ το 

μθτρϊο του ζργου και εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, που αφοροφν ςε φκορζσ λόγω ςυνικουσ 

χριςθσ του ζργου. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ψθφιακό αρχείο ςτο οποίο περιζχονται 

φωτογραφικζσ αποτυπϊςεισ όλων των ςταδίων του ζργου και ιδίωσ, των εκτελεςκειςϊν αφανϊν εργαςιϊν. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν προςκομίηει τα ανωτζρω ζγγραφα, δφναται να καταπίπτει ςε βάροσ του το είκοςι πζντε 

τοισ εκατό (25%) τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. 

10  ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ 

10.1 Εγγυιςεισ 

Για τισ απαιτιςεισ παροχισ εγγυιςεων εκ μζρουσ του Αναδόχου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα Άρκρα 3.5 

(Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, καλισ εκτζλεςθσ κλπ), 8.4 (Αίτθςθ για λογαριαςμό κλπ) τθσ παροφςασ. 

10.2 Ευκφνθ Αναδόχου 

Λςχφει το άρκρο 138 του Ν4412/2016. 

1.Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ 

ζγγραφεσ εντολζσ των αρμοδίων κατά περίπτωςθ οργάνων του φορζα καταςκευισ του ζργου, εφόςον 

αυτζσ φζρουν τα κατά τον νόμο απαραίτθτα εξωτερικά ςτοιχεία νομιμότθτασ, ευκυνόμενοσ ζναντι του 

κυρίου του ζργου για τθν επιμζλεια που επιδεικνφει και ςτισ δικζσ του υποκζςεισ. 

2.Δεν ζχει εφαρμογι 

3. Δεν ζχει εφαρμογι. 

4.Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί, ςε περίπτωςθ επείγουςασ ανάγκθσ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν κατά 

τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, να χορθγιςει ςχετικι εντολι, για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και πριν τθν 

υπογραφι ςχετικισ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ κατά τθν παρ. 1, ι ζγκριςθσ του ΑΡΕ κατά τισ παρ. 3 και 4 

του άρκρου 156, περί ειδικϊν κεμάτων τροποποιιςεων ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, αυξομειϊςεων 

εργαςιϊν και νζων εργαςιϊν, και ο ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτθν εκτζλεςθ των εν λόγω εργαςιϊν. Ο 

ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να λάβει αποηθμίωςθ ι αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που ζγιναν 

αυκαίρετα και χωρίσ ζγγραφθ εντολι τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, 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. 
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5. Οι εντολζσ τθσ παρ. 4 υπογράφονται από τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Σε εξαιρετικά 

επείγουςεσ περιπτϊςεισ και μόνο για εργαςίεσ που αφοροφν ςτθν αςφάλεια του ζργου λόγω 

απρόβλεπτων ςυνκθκϊν και εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 155, θ εντολι τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ δφναται να χορθγείται προφορικά ςτον τόπο των ζργων, καταχωρίηεται δε 

αμελλθτί, με ςυνοπτικι αιτιολογία, ςτο θμερολόγιο του ζργου και αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτον 

προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Ρριν από τθν θλεκτρονικι αποςτολι του θμερολογίου του 

ζργου ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία δεν επιτρζπεται θ εκτζλεςθ οιαςδιποτε εργαςίασ. 

6. Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να προβεί ςε εκτζλεςθ εργαςιϊν κατά τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ του ζργου, 

παρά μόνο αν προθγθκεί τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 144, περί 

τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. Αν ανακφψει αςτοχία τθσ 

μελζτθσ ι τμιματοσ αυτισ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, θ οποία αποδεδειγμζνα δεν μποροφςε να 

διαπιςτωκεί εμπροκζςμωσ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ενθμερϊςει αμελλθτί τθ διευκφνουςα υπθρεςία και να απζχει από κάκε πράξθ και ενζργεια που 

τροποποιεί ι επαυξάνει το ςυμβατικό αντικείμενο και ςυνδζεται με τθν αςτοχία τθσ μελζτθσ. Για το 

διάςτθμα μζχρι τθν απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ δεν εκτελεί εργαςίεσ και δεν 

δικαιοφται να λάβει οιαδιποτε αποηθμίωςθ για όςεσ εκτζλεςε χωρίσ εντολι. 

7. 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 και φκοράσ τουσ, οι δαπάνεσ λειτουργίασ, 

ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ 

κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ εφαρμογισ των ςχεδίων καταςκευισ των ςτακερϊν ςθμείων, 

καταμετριςεων, δοκιμϊν, προςπελάςεων προσ το ζργο και ςτισ κζςεισ για τθ λιψθ υλικϊν, 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. 

8. Οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον 

ανάδοχο, όπωσ ιςχφουν κατά τον 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 τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ 

αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δφο προθγοφμενα εδάφια δεν 

ιςχφουν για τον φόρο ειςοδιματοσ ι τισ παρακρατιςεισ ζναντι του φόρου αυτοφ. 

9. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ 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. Σχετικά με τθ λιψθ μζτρων 

αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ, όπωσ ςτατικι ικριωμάτων 

και μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων 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 το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), 

όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ υπό ςτοιχεία ΔΛΡΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β’ 266), ΔΕΕΡΡ/85/14.5.2001 (Β’ 686) 
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και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β’ 16) αποφάςεισ του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 

Δθμόςιων Ζργων, ανάλογα με τισ προβλζψεισ του χρονοδιαγράμματοσ των εργαςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ 

κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ 

τθσ καταςκευισ του ζργου. 

10. Δεν ζχει εφαρμογι 

11.Αν ο ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που ζχει προςλάβει και 

χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, θ διευκφνουςα υπθρεςία μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερομζνων, καλεί 

τον ανάδοχο να εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν 

εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ, τότε θ διευκφνουςα υπθρεςία ςυντάςςει καταςτάςεισ πλθρωμισ των 

οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ από τισ πιςτϊςεισ του ζργου, για λογαριαςμό του 

αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογι τθσ παροφςασ μπορεί να πλθρωκοφν οι αποδοχζσ μζχρι 

και των τριϊν (3) τελευταίων μθνϊν πριν από τθν όχλθςθ των ενδιαφερομζνων. Ρροχπόκεςθ τθσ 

πλθρωμισ είναι να υπάρχει οφειλι του κυρίου του ζργου εκ τθσ καταςκευισ του θ οποία αποδεικνφεται ι 

προκφπτει από υποβλθκζντα ι ςυνταςςόμενο εκ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ λογαριαςμό. 

12.Ο ανάδοχοσ ζχει όλθ τθν ευκφνθ για τθν ανεφρεςθ και χρθςιμοποίθςθ πθγϊν αδρανϊν υλικϊν ι άλλων 

υλικϊν, που δεν προζρχονται από το εμπόριο, όπωσ προβλζπεται ςτθ μελζτθ δθμοπράτθςθσ του ζργου, 

εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθ ςφμβαςθ. Οι πθγζσ αυτζσ, πριν από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ, πρζπει 

να εγκρικοφν από τθ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθσ υποβολισ 

τθσ ςχετικισ γνωςτοποίθςθσ του αναδόχου και εφόςον αποκλίνουν από τισ οριηόμενεσ ςτθ μελζτθ. Θ 

διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί να απαγορεφςει τθ χριςθ ακατάλλθλων ι απρόςφορων για τα ζργα 

πθγϊν. Αν διαπιςτωκεί ότι ο ανάδοχοσ εμπορεφεται τα εξορυςςόμενα από τισ πθγζσ αυτζσ του ζργου 

αδρανι υλικά, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντοσ φορζα. 

13.Τα υλικά που ανευρίςκονται κατά τθν καταςκευι του ζργου ι προζρχονται από κακαίρεςθ παλιϊν 

ζργων, ανικουν ςτον κφριο του ζργου. Ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ δαπάνεσ εξαγωγισ ι 

διαφφλαξισ τουσ, αν θ ςφμβαςθ δεν ορίηει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλλθλα μζτρα, για να 

αποτραπεί ι να είναι όςο το δυνατόν μικρότερθ θ βλάβθ των υλικϊν κατά τθν εξαγωγι τουσ. 

Χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν από τον ανάδοχο γίνεται μετά από ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ υπθρεςίασ και 

αφοφ ςυνταχκεί ςχετικό πρωτόκολλο μεταξφ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και του αναδόχου. 

14.Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει αμζςωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, αν κατά τθν 

καταςκευι των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. Στθν περίπτωςθ αυτιν 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. Για τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι διακοπι τουσ από αυτιν 

τθν αιτία, ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

15. 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. 

16. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ ςτα 

εργοςτάςια, όπου 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 
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των ζργων ι ςτουσ άλλουσ τόπουσ παραγωγισ, κακϊσ και των ςυμβοφλων και εμπειρογνωμόνων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ. 

17. 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, ανάλογου περιεχομζνου με τισ αντίςτοιχεσ 

εκκζςεισ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ που προβλζπονται ςτθν παρ. 10 του άρκρου 136. Οι εκκζςεισ 

αυτζσ δεν κεωροφνται ωσ αιτιματα του αναδόχου, οφτε ωσ παραιτιςεισ από δικαιϊματά του και οι 

απαντιςεισ επ’ αυτϊν δεν ςυνιςτοφν βλαπτικζσ πράξεισ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1 του άρκρου 174. 

18. Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να εγείρει αξιϊςεισ και τυχόν τζτοια ζγερςθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ αν 

οι αξιϊςεισ αφοροφν αποκλειςτικά αςτοχίεσ τθσ μελζτθσ τισ οποίεσ δεν επικαλζςτθκε, ςφμφωνα με τθν 

παρ.  5. 

Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016, τόςο για τθν εφαρμογι των με-λετϊν, 

όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ. Ο κάκε φφςθσ 

ζλεγχοσ που κα αςκθκεί από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει με κανζνα τρόπο τον Ανάδοχο από τθ ςχετικι 

ευκφνθ. 

Πμοια, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν επιλογι των υλικϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν, τθ χρθςιμοποίθςθ αυτϊν και τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ και των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 

Οι απαιτιςεισ αςφάλιςθσ εκ μζρουσ του Αναδόχου του προςωπικοφ του, των ςυνεργατϊν του και τρίτων 

ορίηονται ςτο άρκρο 11.1 (Αςφάλιςθ προςωπικοφ) τθσ παροφςασ. 

Σχετικά με ηθμιζσ που τυχόν κα παρουςιαςτοφν ςτο ζργο και ςτισ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου 

ςτον τόπο του ζργου, ζχει ιςχφ και το άρκρο 157 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Οποιεςδιποτε αςτικζσ ι 

ποινικζσ ευκφνεσ, που προκφπτουν από οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του 

Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι ςε περιουςίεσ τρίτων που οφείλονται είτε ςε αμζλεια είτε υπαιτιότθτα του 

προςωπικοφ του Αναδόχου είτε ςτισ οποιεςδιποτε καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Αναδόχου είτε 

ςτθν φπαρξθ του ζργου κακ’ εαυτοφ, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ 

(άρκρο 1.6 Ρροδιαγραφζσ και Κανονιςμοί) και ςτθν ΤΣΥ αλλά και όλων των ιςχυουςϊν προδιαγραφϊν 

ςχετικϊν ζργων. Οποιαδιποτε ηθμιά ςτο ζργο είτε ςτα μθχανιματα είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ, (εργοτάξια 

κτλ.) που προζρχεται από οποιονδιποτε λόγο ι δολιοφκορά κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 

τθσ ςφμβαςθσ, πλθν ανωτζρασ βίασ όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα που δεν ζχει καλυφκεί από 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, βαρφνει τον Ανάδοχο. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

αποκαταςτιςει τισ ηθμιζσ που προζρχονται από οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο 

προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι και ςε περιουςίεσ τρίτων και οφείλονται ςε αμζλεια θ 

υπαιτιότθτά του. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μεριμνά για τθ φφλαξθ κάκε υλικοφ, μθχανιματοσ εργαλείου κτλ. που 

ανικει ςε αυτόν ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα 

μζτρα. Σε περίπτωςθ απϊλειασ φκοράσ, βλάβθσ, καταςτροφισ υλικοφ ι μθχανιματοσ κτλ., που ανικει ςε 

αυτόν ι τρίτουσ, ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ να αποηθμιϊςει τον 

ιδιοκτιτθ ι να αποκαταςτιςει το υλικό κτλ., χωρίσ να δικαιοφται να προβάλει αξίωςθ για οποιαδιποτε 

δικι του αποηθμίωςθ ι και να εγείρει αξίωςθ επζκταςθσ των προκεςμιϊν καταςκευισ του ζργου, πλθν 
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περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει, κατά τθν εκτζλεςθ των Ζργων, όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ που 

επιβάλλονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία κακϊσ και κάκε άλλο μζτρο που αναφζρεται ςτθν παροφςα και 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΤΣΥ. 

Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, ο ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα 

περί κρυφϊν ελαττωμάτων (άρκρο 692). 

10.3 Ευκφνθ ΚτΕ 

Θ ευκφνθ του ΚτΕ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τα οριηόμενα ςτο άρκρο  1.5 (Λςχφουςεσ 

διατάξεισ) και ςτο άρκρο 2.2 (Άδειεσ και εγκρίςεισ) τθσ παροφςασ. Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ και κατά το βακμό που δεν καλφπτονται από ενδεχόμενα αςφαλιςτιρια 

ςυμβόλαια, ο ΚτΕ αναλαμβάνει τουσ κινδφνουσ για ηθμιζσ προκαλοφμενεσ από αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτά 

του και από τισ αιτίεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 12.1 (Οριςμόσ ανωτζρασ βίασ) τθσ παροφςασ. 

10.4 υνζπειεσ ευκυνϊν του ΚτΕ 

Εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ ι τα εκτελεςκζντα από αυτόν ζργα υποςτοφν ηθμιζσ, 

προκαλοφμενεσ από ευκφνθ που ζχει αναλάβει ο ΚτΕ κατά το Άρκρο 10.3 (Ευκφνθ του ΚτΕ) τθσ παροφςασ, 

κα ειδοποιιςει εγγράφωσ προσ τοφτο τθν Υπθρεςία και κα δικαιοφται παράταςθσ προκεςμίασ ι/και 

πλθρωμισ του κόςτουσ αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν ςτο βακμό που αυτζσ δεν καλφπτονται από τυχόν 

αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και ςτο άρκρο 157 του Ν. 4412/2016. 

11  ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΕΦΚΑ όλο το προςωπικό, θμεδαπό και αλλοδαπό, που 

απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία και τισ οικείεσ 

περί ΕΦΚΑ διατάξεισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του, θμεδαπό και 

αλλοδαπό, ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ι εταιρίεσ, αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ 

και που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ περί ΕΦΚΑ. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το κάκε φφςθσ προςωπικό που απαςχολοφν, με 

οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και κάκε φφςθσ ςυνεργάτεσ του 

Αναδόχου. 

Ο ΚτΕ δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων των δφο παραπάνω παραγράφων και ο δε Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να παρζχει ςτον ΚτΕ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ των υπόψθ ελζγχων. 

Οι όροι των ανωτζρω παραγράφων ιςχφουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι το πζρασ τθσ 

περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

12  ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

12.1 Οριςμόσ τθσ ανωτζρασ βίασ 

Ωσ ανωτζρα βία ορίηονται, περιοριςτικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτζρω περιςτάςεισ που αποδεδειγμζνα 

επθρεάηουν τθν ομαλι εξζλιξθ των εργαςιϊν: 
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1) πόλεμοσ, εχκροπραξίεσ, ειςβολι εχκρικισ δφναμθσ ςτθ χϊρα, 

2) ανταρτικι δράςθ, επανάςταςθ, τρομοκρατικι ενζργεια, ςταςίαςθ ι κατάλυςθ τθσ Συνταγματικισ τάξθσ 

τθσ χϊρασ, εμφφλιοσ πόλεμοσ, 

3) βίαιθ διατάραξθ τθσ τάξθσ από πρόςωπα ξζνα προσ τον Ανάδοχο, τουσ υπεργολάβουσ του και το 

προςωπικό του, γενικι απεργία εργαηομζνων, γενικι ανταπεργία εργοδοτϊν, 

4) ανεφρεςθ κρυμμζνων πυρομαχικϊν, εκρθκτικϊν υλϊν ι ναρκϊν, ιονίηουςα ακτινοβολία ι μόλυνςθ 

ραδιενζργειασ, εφόςον οι τελευταίεσ δεν οφείλονται ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του Αναδόχου, των 

υπεργολάβων του ι του προςωπικοφ του, 

5) φυςικζσ καταςτροφζσ 

6)άλλεσ αιτίεσ, που δεν εξαιροφνται ρθτά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, και: 

i. που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, και 

ii. που δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν κατά τθν προςφορά και για τισ οποίεσ ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ του άρκρου 388 του Αςτικοφ Κϊδικα, και 

iii. που δεν ιταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραποφν ι να υπερνικθκοφν μετά τθν επζλευςι τουσ με 

ενζργειεσ εκ μζρουσ ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

12.2 Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία 

Εφόςον ζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ παρεμποδίηεται ι προβλζπεται να παρεμποδιςτεί ςτθν εκτζλεςθ 

των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων εξ αιτίασ ανωτζρασ βίασ, τότε κα ειδοποιιςει εγγράφωσ το άλλο μζροσ 

για το γεγονόσ ι τισ περιςτάςεισ που αποτελοφν τθν υπόψθ ανωτζρα βία και κα κακορίςει λεπτομερϊσ τισ 

υποχρεϊςεισ τισ οποίεσ παρεμποδίηεται ι κα παρεμποδιςτεί να εκπλθρϊςει. Θ ειδοποίθςθ κα κατατεκεί 

εντόσ ανατρεπτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα που το κατακζτον κιγόμενο μζροσ ζλαβε 

γνϊςθ ι κα ζπρεπε να είχε λάβει γνϊςθ του γεγονότοσ ι τθσ περίςταςθσ που αποτελεί κατά τθν άποψι 

του ανωτζρα βία. Πταν πρόκειται για ζργο που ζχει περατωκεί και δεν ζχει ακόμα παραλθφκεί οριςτικά, θ 

ανωτζρω προκεςμία ορίηεται ςε είκοςι (20) θμζρεσ. 

Ανεξάρτθτα από τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, θ επίκλθςθ ανωτζρασ βίασ δεν κα ιςχφςει για 

υποχρεϊςεισ οποιουδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ αναφορικά με τθν καταβολι οφειλομζνων προσ 

ςτο άλλο μζροσ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ. 

12.3  Κακικον για τθ μείωςθ κακυςτεριςεων 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςε κάκε περίπτωςθ, κα καταβάλλουν κάκε εφλογθ προςπάκεια για τθν 

ελαχιςτοποίθςθ των κακυςτεριςεων, που τυχόν κα επζλκουν ωσ αποτζλεςμα ανωτζρασ βίασ, κατά τθν 

εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων. 

Το φερόμενο ωσ κιγόμενο μζροσ, όταν αρκοφν οι ςυνκικεσ ανωτζρασ βίασ που το αφοροφν, υποχρεοφται 

να ειδοποιιςει εγγράφωσ το άλλο μζροσ. 

12.4 υνζπειεσ ανωτζρασ βίασ 

Πταν ο Ανάδοχοσ φζρεται να είναι το κιγόμενο μζροσ που παρεμποδίηεται ςτθν εκπλιρωςθ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων από ανωτζρα βία, για τθν οποία υπεβλικθ θ ζγγραφθ ειδοποίθςθ κατά τα 
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οριηόμενα ςτο άρκρο 12.2 (Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία) τθσ παροφςασ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 

157 του Ν. 4412/2016. 

12.5 Ανωτζρα βία που επθρεάηει Τπεργολάβο 

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ υπεργολάβοσ, ακόμα και εγκεκριμζνοσ από τθν Υπθρεςία, δικαιοφται, ςτα 

πλαίςια τθσ ςφμβαςισ του ι τυχόν άλλθσ ςυμφωνίασ, ειδικότερθσ αντιμετϊπιςθσ εξ αιτίασ ανωτζρασ βίασ 

που προςδιορίηεται με όρουσ πρόςκετουσ, ευρφτερουσ ι ευνοϊκότερουσ από εκείνουσ που ορίηονται ςτο 

παρόν άρκρο 12.1 (Οριςμόσ τθσ ανωτζρασ βίασ), θ υπόψθ υποχρζωςθ ειδικότερθσ αντιμετϊπιςθσ δεν 

αναγνωρίηεται ωσ ιςχυρι από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τθν απαίτθςθ τθσ πλιρουσ 

εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ζναντι του ΚτΕ κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

12.6  Προαιρετικι λφςθ, πλθρωμι και αποδζςμευςθ 

Εφόςον θ εκτζλεςθ όλων ςχεδόν των υπό εξζλιξθ ζργων παρεμποδίηεται επί μια ςυνεχι χρονικι περίοδο 

που υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) μινεσ, εξ αιτίασ περιςτάςεων ανωτζρασ βίασ που ζχουν γνωςτοποιθκεί 

ςφμφωνα με το άρκρο 12.2 (Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία) τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να 

ηθτιςει λφςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8.13 (Διακοπι εργαςιϊν - Διάλυςθ τθσ 

ςφμβαςθσ) τθσ παροφςασ. 

13  ΑΞΙΩΕΙ, ΔΙΑΦΟΡΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΗΙΑ 

13.1 Αξιϊςεισ Αναδόχου 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 174 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

13.2 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 175 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

13.3 Διαιτθτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 176 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
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