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Άξζξν 1 : Αληηθείκελν 
 

ην παξφλ ηεχρνο ηεο Γεληθήο & Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ. & Δ..Τ.) πεξηιακβάλνληαη νη Γεληθνί θαη νη 

Δηδηθνί φξνη, κε βάζε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππφινηπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ζα εθηειεζζεί 

απφ ηνλ αλάδνρν ην έξγν «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΤ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΑ ΜΔΘΤΓΡΙΟΤ  ΑΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ». Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Τπεξεζίαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 500.000,00 Δπξψ (κε ΦΠΑ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πνζνζηνχ 18% γηα Γεληθά Έμνδα θαη Δξγνιαβηθφ Όθεινο (ΓΔ + 

ΟΔ), θαζψο θαη πνζνζηνχ 15% γηα ηπρφλ Απξφβιεπηα. 

Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άξζξν 2 : Υξεκαηνδόηεζε 
 

Σν έξγν  ««ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΤ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΑ ΜΔΘΤΓΡΙΟΤ  ΑΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΥΩΡΟΤ» ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε Κσδηθφ έξγνπ 2018ΔΠ02600013.  

Άξζξν 3 : ύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ - εγθαηάζηαζε αλαδόρνπ 
 

Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105 λ. 4412/16. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

θαηαζθεπήο έξγνπ, επαλαυπνινγίδνληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθπησζε, νη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο γηα ην θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.), ηελ αλαζεψξεζε θαη γεληθά νηηδήπνηε πξνβιέπεηαη πέξαλ ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ. 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζή ηνπ. Μέρξη 

ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ παιαηφηεξε 

δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο, επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο. 

Ο αλάδνρνο, θαηά ηνλ ίδην παξαπάλσ ρξφλν, δειψλεη εγγξάθσο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην πξφζσπν, θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηε 

δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ δήισζε ηνπ αλαδφρνπ ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε θαη ηνπ εμνπζηνδνηνχκελνπ πξνζψπνπ 

φηη απνδέρεηαη ηνλ γελφκελν δηνξηζκφ ηνπ. Κάζε θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ ζεσξείηαη φηη γίλεηαη πξνο ηνλ αλάδνρν. 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ είλαη δπλαηή κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. Ζ 

αληηθαηάζηαζε ηζρχεη κφλν κεηά ηελ απνδνρή ηνπ λένπ πξνζψπνπ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, αλ απηφο αξλεζεί ηελ παξαιαβή εγγξάθσλ ή 

απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ έδξα ηνπ ή γεληθά θξηζεί αθαηάιιεινο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε λέν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

Άξζξν 4 : Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ – Δπίβιεςε 
 

Ζ παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε δηνίθεζε ησλ έξγσλ αζθνχληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

Γήκνπ Λαξηζαίσλ (δηεπζχλνπζα ή επηβιέπνπζα ππεξεζία), ε νπνία νξίδεη ηνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ εηδηθφηεξα κε ηελ επίβιεςε, πξνζδηνξίδεη ηα θαζήθνληά ηνπο θαη γεληθά πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ νξίδεηαη ηξηκειήο επηηξνπή 

ηερληθψλ ππαιιήισλ. 

H επίβιεςε απνζθνπεί ζηελ πηζηή εθπιήξσζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε ηεο επίβιεςεο λα πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ πηζηή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

απφ ηνλ αλάδνρν, δελ κεηψλεη ζε θακηά πεξίπησζε ηηο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

θαη ηε ζχκβαζε. 

Ζ επίβιεςε κπνξεί λα αζθεζεί, εθηφο απφ ηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, θαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 
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Όηαλ παξίζηαηαη αλάγθε δηαπίζησζεο πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 4412/16, ε αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε απηνςία πνπ δηελεξγείηαη απφ θαηάιιειν ηερληθφ 

ππάιιειν ή επηηξνπή απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο πνπ ζπληάζζνπλ ζρεηηθή έθζεζε. Όηαλ γίλνληαη ηέηνηεο απηνςίεο 

θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

Άξζξν 5 : Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 
 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο ζχκθσλεο πξνο 

απηή θαη ην λφκν έγγξαθεο εληνιέο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηε δηάηαμε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ 

έξγνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή άιια ζηνηρεία ηεο κειέηεο, ηα νπνία δελ επηδέρνληαη 

ηξνπνπνηήζεσλ ή αιιαγψλ. 

Οη έγγξαθεο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 & 3 ηνπ άξζξνπ 156 λ.4412/16, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε 

ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, έζησ θαη αλ απηέο βειηηψλνπλ ην έξγν. 

Αλ ε ρσξίο έγθξηζε κεηαβνιή επηθέξεη κείσζε πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη κφλν ε αμία ησλ πνζνηήησλ 

ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα θαθνηερλία. 

Καη' εμαίξεζε, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ηξνπνπνηήζεηο ή 

ζπκπιεξψζεηο κπνξεί λα δίλεηαη θαη πξνθνξηθά ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθή 

θαηαρψξεζε ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. Αλ ηε δηαηαγή απηή δίλεη ν επηβιέπσλ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακειιεηί 

εγγξάθσο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, γηα ηελ έθδνζε θαλνληθήο εληνιήο ε νπνία εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ έγγξαθε ελεκέξσζε. Αλ ε εληνιή απηή δηαθνξνπνηεί κεξηθά ή νιηθά ηηο εληνιέο ηνπ 

επηβιέπνληα, ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη εθηειέζεη, ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο επίβιεςεο 

κέρξη ηε ιήςε ηεο εληνιήο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά, κεραλήκαηα, νρήκαηα, 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα. Ο αλάδνρνο, ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο 

ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη νη δαπάλεο ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη δαπάλεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

νη δαπάλεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο ηνπο θ.ιπ., νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, 

ζπληήξεζεο, απφζβεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, νη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή 

επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ θαηαζθεπήο ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ, θαηακεηξήζεσλ, δνθηκψλ, 

πξνζπειάζεσλ πξνο ην έξγν θαη ζηηο ζέζεηο γηα ηε ιήςε πιηθψλ, ζχζηαζεο θαη δηάιπζεο εξγνηαμίσλ, νη δαπάλεο 

απνδεκηψζεσλ δεκηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε είδνπο 

δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, φπσο 

ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Καη' εμαίξεζε, θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ, ινηπά 

ηέιε πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Μεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν 

εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο παξαθξαηήζεηο 

έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ. 

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη 

θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο 

ζήκαλζεο έξγσλ θ.ιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα. Ο αλάδνρνο ππέρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή 

επζχλε γηα θάζε δεκία πνπ πξνθαιείηαη πξνο νηνλδήπνηε απφ ηελ παξάβαζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, 

επζπλφκελνο, εθηφο άιισλ, θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη 

κέηξα πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ 

ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/ 

2.3.2001 (Β' 266), ΓΔΔΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/ 27.11.2002 (Β' 16), ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε 

ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη πξνζιάβεη θαη ρξεζηκνπνηεί 
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ζην έξγν, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κεηά απφ γξαπηή φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαιεί ηνλ αλάδνρν λα εμνθιήζεη 

ηνπο δηθαηνχρνπο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο, ηφηε ε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ νθεηινκέλσλ θαη πιεξψλεη απεπζείαο ηνπο 

δηθαηνχρνπο απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη έλαληη ηνπ ιαβείλ ηνπ. ε εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα πιεξσζνχλ νη απνδνρέο κέρξη θαη ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ κελψλ πξηλ απφ ηελ 

φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Πξνυπφζεζε ηεο πιεξσκήο είλαη λα ππάξρεη νθεηιή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ εθ ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ απνδεηθλπφκελε ή φπσο πξνθχπηεη απφ ππνβιεζέληα ή ζπληαζζφκελν εθ ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο ινγαξηαζκφ. 

Σα πιηθά πνπ αλεπξίζθνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ θαζαίξεζε παιηψλ έξγσλ, 

αλήθνπλ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο δαπάλεο εμαγσγήο ή δηαθχιαμήο ηνπο, αλ ε 

ζχκβαζε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη νθείιεη λα παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα λα απνηξαπεί ή λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ κηθξφηεξε ε βιάβε ησλ πιηθψλ θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο. Υξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν γίλεηαη 

κεηά απφ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο ππεξεζίαο θαη αθνχ ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο δηεπζχλνπζαο 

ππεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ 

έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηηο 

αξραηφηεηεο. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ ή δηαθνπή ηνπο απφ απηή ηελ αηηία, έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16. 

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ έξγσλ ή εξγαζηψλ 

θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, λα πξνζηαηεχεη 

ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη εθκεηαιιεχζεηο απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ρσξίο κείσζε ηεο 

επζχλεο ηνπ λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ή δηαθνπψλ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο επίβιεςεο ζηα εξγνζηάζηα πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ θξίλεη απαξαίηεην ε δηεπζχλνπζα 

ππεξεζία. Ο δηεπζχλσλ απφ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο ηα έξγα ππνρξενχηαη, κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο 

ππεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ, δηεπζχλνπλ ή επηζεσξνχλ ηα έξγα, θαηά ηηο κεηαβάζεηο 

γηα επίβιεςε, έιεγρν ή επηζεψξεζε ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ή ζηνπο άιινπο ηφπνπο παξαγσγήο, θαζψο θαη ησλ 

ζπκβνχισλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θάζε ηξίκελν λα ζπληάζζεη θαη λα 

ζηέιλεη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, κέζσ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ζπλνπηηθέο αλαθεθαιαησηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ 

πνξεία ηνπ έξγνπ, αλαιφγνπ πεξηερνκέλνπ κε ηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ λ.4412/16. Οη εθζέζεηο απηέο δελ ζεσξνχληαη σο αηηήκαηα ηνπ 

αλαδφρνπ, νχηε σο παξαηηήζεηο 

απφ δηθαηψκαηά ηνπ θαη νη απαληήζεηο επ' απηψλ δελ ζπληζηνχλ βιαπηηθέο πξάμεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ λ.4412/16 

Άξζξν 6 : Γηεύζπλζε ηνπ έξγνπ από ηελ πιεπξά ηνπ αλαδόρνπ 
 

Ζ δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο γίλεηαη απφ ηερληθνχο πνπ 

έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ επί ηνπ ηφπνπ ησλ έξγσλ 

παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ ειάρηζηε ηερληθή 

ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη: 

 Γηεπζχλσλ κεραληθφο (πιεξεμνχζηνο αλαδφρνπ): πνιηηηθφο ή αξρηηέθησλ κεραληθφο πεληαεηνχο εκπεηξίαο 

ζε αληίζηνηρα έξγα 

 Δπί ηφπνπ κεραληθφο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ: πνιηηηθφο ή αξρηηέθησλ κεραληθφο πεληαεηνχο εκπεηξίαο ζε 

αληίζηνηρα έξγα 

Ζ ηερληθή ζηειέρσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηελ δηεπζχλνπζα ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλεο 

δειψζεηο αλάιεςεο θαζεθφλησλ απφ ηα ζηειέρε. Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, 

απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ απνηειεί 

πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο 

ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 
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Άξζξν 7 : Κνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν – εθπξνζώπεζε 
 

Ζ επηθνηλσλία ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα κε ηνλ αλάδνρν ζπληειείηαη είηε: α) κε ηειενκνηνηππία, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2672/1998 είηε β) κε φξγαλν ηεο ππεξεζίαο ή νπνηνδήπνηε άιιν 

δεκφζην φξγαλν είηε γ) κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, θαηφπηλ παξαγγειίαο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ είηε πιεξεμνπζίνπ 

λνκηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ είηε δ) κε email ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη ηεο απφθαζεο έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 160 λ. 4412/16 , ηεο εηδηθήο δηαηαγήο ηνπ άξζξνπ 159 

λ.4412/16, γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαηά ηηο πεξηπηψζεηο β' θαη γ'. 

Γηα ηελ θνηλνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο β' θαη γ' ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ επηδφζεσο. Καηά ηα 

ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη νηθείεο δηαηάμεηο Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Ο αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηε λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπ ή ηνπο πιεξεμνχζηνπο. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα ππνγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ησλ επηκεηξήζεσλ, ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ, 

ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ, 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο επί ηφπνπ παξαθνινχζεζεο θαη δηνίθεζεο θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ πιεξεμνχζην κεραληθφ ηνπ 

 

    Άξζξν 8: Μειέηεο 

 

8.1. Μειέηεο 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν φιεο νη δηαζέζηκεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

Μειέηεο. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζπληζηάηαη, γηα πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ λα πξνβνχλ θαη ζε δηθέο 

ηνπο έξεπλεο εδάθνπο - ππεδάθνπο θ.ι.π. Ζ έθηαζε ησλ εξεπλψλ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγμεη ηελ αθξίβεηα ησλ ρνξεγνπκέλσλ ζηνηρείσλ φπσο εκβαδά, φξνπο 

δφκεζεο φπνπ θαη φηαλ απαηηείηαη, ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ησλ νδψλ θηι. 

Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη ηπρφλ απαηηνχκελεο κειέηεο κε ηελ πιεξφηεηα πνπ απαηηείηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζεί ην έξγν ζε 

ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ρξήζεηο θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. 

Οη δαπάλεο γηα ηελ ζχληαμε ηπρφλ πξφζζεησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ, φπσο θαη νη δαπάλεο γηα θάζε κειινληηθή 

ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ κειεηψλ, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο εξγνιαβίαο, πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ, θαη επνκέλσο ζε 

θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο λα απαηηήζεη ακνηβή γηα ηνλ ιφγν απηφ, έζησ θη αλ γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηνπο, απαηηεζεί ε ππνβνιή θαη πξφζζεησλ ζηνηρείσλ κε πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ άξζξν. 

8.2. Μειέηε θαη γλώζε ησλ ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

O Αλάδνρνο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ ξεηά δειψλεη φηη: 

 απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ηεο θχζεο θαη ηνπνζεζίαο ηνπ Έξγνπ, ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηηο θάζε είδνπο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ζηελ χπαξμε 

εξγαηνηερληθνχ γεληθά πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νδεχζεσλ ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο 

δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο ή θπζηθνχ αεξίνπ, ζηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο 

θπθινθνξίαο, ζηηο αλάγθεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ζηάζκεπζεο, ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηε 

δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, πνηφηεηα θαη πνζφηεηα πιψλ πνπ κπνξεί λα 

ζπλαληεζνχλ πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην θαη επεξεάδεη 

ηελ πξνζθνξά ηφζν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ππνβνιήο ηεο φζν θαη κεηά. 

 ελεκεξψζεθε, κειέηεζε θαη έιαβε ππφςε ηνπ, φια ηα ππάξρνληα ζρέδηα, ράξηεο θαη κειέηεο πνπ ηνπ 

παξαδφζεθαλ θαη απηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, θαη φηη εηδηθά γηα ηα ζρέδηα ησλ 

κειεηψλ έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηα πξαγκαηηθά πςφκεηξα ηνπ εδάθνπο, 

αλεμάξηεηα αλ ηα πςφκεηξα ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζρεδίσλ θαη κειεηψλ είλαη δηαθνξεηηθά. 

 απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο γηα ην είδνο θαη ηα κέζα ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά 

νπνηνδήπνηε ηξφπν, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ, ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 έρεη ιάβεη γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, θαη δελ αλαγλσξίδεηαη απ' ην 

ιφγν απηφ νπνηαδήπνηε πξφζζεηε ακνηβή ή δπζθνιία ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. 

Οη έγγξαθεο εληνιέο απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ ππνβαιιφκελσλ κειεηψλ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ Αλάδνρν. 

Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζε ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηε χκβαζε. 

8.3. Ιδηαίηεξεο ζπλζήθεο/απαηηήζεηο, σο πξνο ηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε από ηνλ Αλάδνρν 

 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ' φςε ηνπ, φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ ελαέξηεο θαη ππφγεηεο 

εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη 

ψζηε λα παξαιάβεη απ' ηνπο δηάθνξνπο Οξγαληζκνχο ηα ζρέδηα πνπ δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ αγσγψλ ηνπο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ζα θάλεη δε κε δαπάλεο ηνπ, δνθηκαζηηθέο ηνκέο, ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ νη αθξηβείο 

ζέζεηο ηνπο. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα εθδνζνχλ απφ 

ηηο δηάθνξεο Τπεξεζίεο, π.ρ. νη άδεηεο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο, νη άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

θ.ι.π. ππνβάιινληαο εγθαίξσο ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο, φπσο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ 

ζρέδηα θαη ζηνηρεία κειέηεο, ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 

 Οη εξγαζίεο γηα ηηο κεηαηνπίζεηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχσλ, εθ' φζνλ είλαη κφληκεο, αλ ηπρφλ 

εκπίπηνπλ ζην εχξνο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ ή αλ ππάξρνπλ άιινη ιφγνη, ζα εθηεινχληαη κε ηελ θξνληίδα 

ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ θ.ι.π.) θαη θακία αλάκημε νηθνλνκηθή ή ηερληθή δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο. 

Ο Αλάδνρνο έρεη φκσο ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη απξνθαζίζησο ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ. 

Ζ Τπεξεζία, δχλαηαη λα αλαζέζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε έξγσλ κεηαηνπίζεσο αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία 

ησλ δηθηχσλ ΟΚΩ, θαη λα απνθεχγνληαη νη δεκίεο επί ησλ δηθηχσλ. Ζ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ ή ε 

απνδεκίσζε ηνπο ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

 εκεηψλεηαη φηη, νη επζχλεο γηα αιιεινγξαθία θαη ζπλελλνήζεηο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ κε ηνπο δηάθνξνπο 

Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθέιεηαο αλήθνπλ φιεο ζηνλ Αλάδνρν. Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο ζα γίλνληαη εηο γλψζε 

ηεο Δπίβιεςεο. Όπνπ απαηηείηαη γηα πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα, ε αιιεινγξαθία ζα γίλεηαη κέζσ ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα γίλεηαη θνηλνπνίεζε φισλ ησλ εγγξάθσλ ζηελ 

Δπίβιεςε, ηα δε πνξίζκαηα ησλ ζπζθέςεσλ θιπ. ζα ππνβάιινληαη κέζα ζε 3 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζα 

επηζπλάπηνληαη μαλά ζηηο κεληαίεο ελεκεξψζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ πξνβιέπεη ην αληίζηνηρν άξζξν 

ηεο παξνχζαο ΔΤ. 

 Ζ αθξηβήο απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ησλ νδψλ, ηνπ δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο θαη φκβξησλ πδάησλ, κε φια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθηχσλ 

Ο.Κ.Ω, εηζφδσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θιπ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πινπνηεζεί 

απξφζθνπηα ην έξγν ζα γίλεη απφ ηνλ ηειηθφ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο ζα θέξεη ζην αθέξαην θαη ηελ 

επζχλε. 

 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη όια ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά θ.ιπ. κέηξα, ώζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Ιεξνύ Νανύ ηνπ ΑΓΙΟΤ ΠΔΣΡΟΤ. Δπίζεο, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη κε δαπάλεο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ζε νηαδήπνηε 

εξγαζία απαηηεζεί γηα ηε ζπλερόκελε ιεηηνπξγία ηνπ Ιεξνύ Νανύ θαη ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ζ' 

απηά. 

Άξζξν 9 : Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016, λα ζπληάμεη 

ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ φινπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο (ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο) θαη λα ην 

ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία, κεηαμχ δεθαπέληε (15) θαη ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 
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 Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηφπηλ ειέγρνπ επηθέξεη, ηηο θαηά ηελ θξίζε ηεο ζπκπιεξψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

ππνβιεζέληνο πξνγξάκκαηνο, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη εθδίδεη 

ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε. Σν ηπρφλ ζπκπιεξσκέλν θαη ηξνπνπνηεκέλν, απφ ηελ ππεξεζία ρξνλνδηάγξακκα, απνηειεί 

ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ αλάδνρν, πνπ νθείιεη λα εθαξκφζεη πηζηά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην 

ρξνλνδηάγξακκα δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζεζκίεο.  

Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα είλαη ιεπηνκεξεηαθφ θαη ζα πεξηιακβάλεη μερσξηζηά ηνπο ρξφλνπο γηα ηελ εθηέιεζε κεξηθά θαη 

νιηθά. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη ππφ κνξθή γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο ή, εθφζνλ ην απαηηήζεη ε ππεξεζία, κε ηε 

κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο θαη κεηαηξνπήο ηνπ δηθηχνπ ζε γξακκηθφ δηάγξακκα. 

O αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα 

ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία 

ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ψζηε λα 

ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ ηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη 

αλειιηπψο θαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί 

έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ην έξγν ππεξεζίαο. 

Έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο, αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 

γεληθφηεξα γηα ηε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηε κε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε έγγξαθεο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, έθπησηνο θεξχζζεηαη ν Αλάδνρνο φηαλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο 

ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Άξζξν 10 : Ηκεξνιόγην ηνπ έξγνπ 
 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην εξγαζηψλ θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ 

Ν.4412/2016. Σν εκεξνιφγην ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη λα αλαγξάθνληαη ζε απηφ, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, 

ηδίσο:  

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

β) αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ζε εκεξαξγία 

ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, 

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

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

αιιά θαη νη ζρεηηθνί ιφγνη, 

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

ζη)αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο θχξηνπ εμνπιηζκνχ, 

δ) ζπλζήθεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. Δπίζεο λα θαηαγξάθνληαη ηξνπνπνηήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηηο ξπζκίζεηο θαη 

ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ, 

ε) ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 

ζ)νη  εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, 
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η) θαζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκίεο, κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο, ν ρξφλνο 

πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή επαλάιεςεο εξγαζηψλ, 

αα) νη  εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, 

ββ) έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη 

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

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

Σν εκεξνιφγην ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη απφ εληεηαικέλν φξγαλν 

ηεο επίβιεςεο. Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα δεηήζεη απφ ηνλ εξγνιάβν ηελ ηήξεζε θαη 

άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί απφ ηε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία λα 

θαηαγξάθνληαη γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο κε ζθαξηθήκαηα, θσηνγξαθίεο, θαηαγξαθέο κε video ή άιιεο κεζφδνπο 

θαηαγξαθήο νπηηθψλ κέζσλ.  

ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Ν.4412/16  ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ 

αλαδφρνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ , επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 

εθαηφ (100), νχηε αλψηεξε ησλ πεληαθνζίσλ (500) ΔΤΡΩ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο, αλαιφγσο κε ην χςνο ηεο 

ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Ζ εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή 

πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν επηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο. 

Άξζξν 11 : Πξνζεζκίεο   
 

Α) πλνιηθή πξνζεζκία γηα λα πεξαησζεί ην έξγν νξίδεηαη ζε εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, απφ 

ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. Μέζα ζηε ζπλνιηθή απηή πξνζεζκία πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη επί 

κέξνπο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ θαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε δνθηκέο. ηε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ κειεηψλ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ. 

Ζ βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Β) Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

ην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εμήο 

επί κέξνπο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο αθφινπζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (κε αθεηεξία ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο) : 

 Τπνβνιή Υξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/16 (απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 

 Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη 

ππνβάιεη ζηελ Γ.Τ. νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ λ.4412/2016 

(απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 

 Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη 

ππνβάιεη ζηελ Γ.Τ. ζε ηξία αληίηππα ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) ηνπ έξγνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

28 ηεο παξνχζαο (απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 

Ζ ζπλνιηθή θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πεξάησζεο κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαη φπσο 

νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε έγθξηζεο παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ν 

Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε ιφγσ ηεο παξάηαζεο απηήο, κε κφλε θαη απνθιεηζηηθή 

εμαίξεζε ηε λφκηκε αλαζεψξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

Παξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ ζα αλαγλσξηζζεί ζηνλ Αλάδνρν κε δηθαηνινγία ηελ άγλνηα ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ, ηεο θαηάζηαζεο ησλ νδψλ 

πξνζπέιαζεο, ησλ δπζρεξεηψλ γηα ηε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ή αδπλακίαο έγθαηξεο 
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εμεχξεζεο εξγαηψλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ απφ ηελ Διιεληθή ή/ θαη μέλε Βηνκεραλία. 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα έρεη ζπλεθηηκήζεη ηνπο ρξφλνπο πνπ 

απαηηνχληαη : 

α. Γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ηπρφλ ζα εηζάγεη απφ ην εμσηεξηθφ  

β. Γηα ηηο εγθξίζεηο κειεηψλ θιπ. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο έθδνζεο ησλ θάζε θχζεσο αδεηψλ. 

γ. Γηα ηε ζχληαμε ηπρφλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θηεκαηνινγίσλ θαη ηελ απαιινηξίσζε εθηάζεσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη νξηδφκελεο πξνζεζκίεο ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ζα πξνβιέπεη ηε 

δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε ή θαη ηξίηε βάξδηα αλ δελ επαξθέζεη ε θαλνληθή βάξδηα κε ή ρσξίο ππεξσξίεο 

θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε κέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ. Οπνηαδήπνηε επηβάξπλζε απφ ηκεκαηηθή παχζε, 

ππεξσξηαθή ή λπρηεξηλή εξγαζία ή εξγαζία ζε εκέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ, ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ρσξίο θακηά 

απαίηεζε νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο. Οη θάζε είδνπο άδεηεο, γηα ππεξσξηαθή ή θαη λπθηεξηλή απαζρφιεζε ή ζε 

κέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ ζα εθδνζνχλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. 

Άξζξν 12 : Πνηληθέο ξήηξεο γηα παξαβίαζε πξνζεζκηώλ έξγνπ 
 

Γηα θάζε εκέξα πνπ ζα θαζπζηεξήζεη ν αλάδνρνο, απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, λα ηειεηψζεη ην έξγν, πέξα απφ 

ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, ζα επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 

148 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ζηηο απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνηληθή ξήηξα, πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο δε ζα ππεξβαίλνπλ ην 3% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, 

ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν.4412/2016. 

Δηδηθά νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ ζα επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ 

απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαινχληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Ζ κε ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ πξνζεζκηψλ, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ θαη απνηειεί ιφγν 

έθπησζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016. 

Άξζξν 13 : Δπηηάρπλζε εξγαζηώλ – Πξνθαηαβνιέο 
 

Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα ηελ θάιπςε ή πεξηνξηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ, αλ επζχλεηαη γηα απηέο ν 

αλάδνρνο, κπνξεί λα δψζεη εληνιή ζηνλ αλάδνρν λα επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο, 

εθηειψληαο ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο θαη παίξλνληαο ηα απαξαίηεηα πξφζζεηα κέηξα, ρσξίο θακία 

επηπιένλ απνδεκίσζε. 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιώλ. 

Άξζξν 14 : Δπηκεηξήζεηο 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαη επί ηφπνπ φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επηκέηξεζε 

ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Σα επί ηφπνπ επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηελ 

επίβιεςε θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ, θαηαρσξνχληαη ζε επηκεηξεηηθά θχιια εηο δηπινχλ, πνπ ππνγξάθνληαη 

απφ ηα δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ έλα αληίγξαθν. 

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο, ε Πξντζηακέλε Αξρή ζπγθξνηεί Δπηηξνπή, ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη επηβιέπσλ. 

ην ηέινο θάζε κήλα, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο θαηά δηαθξηηά κέξε ηνπ έξγνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ 

εθηειέζζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Ζ επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη γηα θάζε εξγαζία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κε 

έλδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ πνπ 
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εθηειέζζεθαλ θαη ηα αλαγθαία γη' απηφ επηκεηξεηηθά ζρέδηα, ζηνηρεία θαη δηαγξάκκαηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία απεπζείαο 

θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ. 

Οη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή, ππνβάιινληαη, απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν ην αξγφηεξν είθνζη εκέξεο (20) κεηά 

ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εθηειέζεψο ηνπο κελφο, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ έλδεημε «φπσο 

ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν». 

Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο. 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κέζα ζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ απφ ηνλ 

αλάδνρν, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη δηφξζσζε ησλ ππνινγηζκψλ, λα εγθξίλεη ηηο επηκεηξήζεηο θαη 

λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηηο επηκεηξήζεηο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη δηνξζσζεί. Ζ θνηλνπνίεζε απηή ζεσξείηαη 

πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ λ. 4412/16 θαη ν 

αλάδνρνο, εάλ δελ απνδέρεηαη ηηο δηνξζψζεηο, κπνξεί λα αζθήζεη ην πξνβιεπφκελν δηθαίσκα ηεο έλζηαζεο. 

Δάλ νη ππνβαιιφκελεο επηκεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην ηνλ έιεγρν ή ηε δηφξζσζή 

ηνπο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επηζηξέθεη ηηο επηκεηξήζεηο ζηνλ αλάδνρν κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ησλ 

ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ θαη ηνλ θαιεί γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειιείςεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ 

ιείπνπλ θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε 

ζπγθεθξηκέλα θαη αξηζκεκέλα. Ο αλάδνρνο κέζα ζε έλα κήλα ππνρξενχηαη λα επαλππνβάιιεη ηηο επηκεηξήζεηο 

ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηήζεθαλ κε ηελ πξφζθιεζε. Μεηά ηελ πην πάλσ επαλππνβνιή ησλ 

επηκεηξήζεσλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δελ κπνξεί λα ηηο επηζηξέςεη εθ λένπ ζηνλ αλάδνρν πξνο ζπκπιήξσζε, 

αιιά ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα λα ηηο ειέγμεη, λα ηηο δηνξζψζεη, λα ηηο εγθξίλεη θαη λα ηηο θνηλνπνηήζεη ζηνλ 

αλάδνρν. 

Οη επηκεηξήζεηο, εάλ δελ επηζηξαθνχλ εγθεθξηκέλεο ή δηνξζσκέλεο ή γηα ζπκπιήξσζε κέζα ζηελ πην πάλσ 

πξνζεζκία ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ ή εάλ, κεηά ηελ επαλππνβνιή ηνπο, απηέο δελ ειεγρζνχλ, δηνξζσζνχλ, 

εγθξηζνχλ θαη θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ αλάδνρν, κέζα ζηελ πην πάλσ κεληαία πξνζεζκία, ζεσξνχληαη απηνδίθαηα 

εγθεθξηκέλεο, κφλν ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. 

Οη επηκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ, εγθεθξηκέλεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, κπνξεί λα 

ειεγρζνχλ εθ λένπ απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη αλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέληνο εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, απηφ είλαη επηζηξεπηέν χζηεξα απφ ζχληαμε αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 4412/16. Οη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο 

επηκεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ, 

φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο θαη δελ είλαη ηειηθά εκθαλείο, πνζφηεηεο πνπ 

παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια παξφκνηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ λ. 4412/16, θαη ηνλ επηβιέπνληα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ θαηακέηξεζε ή 

δχγηζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ή πξσηφθνιιν δπγίζεσο αληίζηνηρα. 

Σν πξσηφθνιιν απηφ, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ πξφζθιεζε ηεο αλαδφρνπ πξνο ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία πξέπεη λα γίλεηαη γηα κελ ηελ απφ θνηλνχ δχγηζε ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ απηήλ, γηα 

δε ηε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ ππαίζξνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηά ηνπο. Ζ κε 

αληαπφθξηζε ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ζηελ πξφζθιεζε κπνξεί λα απνηειεί ιφγν ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ θαη επηθέξεη πεηζαξρηθέο πνηλέο ζηνπο ππεχζπλνπο. Σν πξσηφθνιιν παξαιαβήο εξγαζηψλ ζπλνδεχεη 

ππνρξεσηηθά ηελ επηκέηξεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ δελ έρεη εθηειεζηφ δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ πξνζβάιιεηαη 

απηνηειψο παξά κφλν απφ θνηλνχ κε ηελ πξνζβνιή ηεο εγθξηηηθήο πξάμεο ηεο επηκέηξεζεο. 

Γχν (2) κήλεο ην αξγφηεξν κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επί κέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ ιείπνπλ θαη ηελ «ηειηθή επηκέηξεζε», δειαδή 

ηειηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ αλαθεθαιαηψλεη ηηο πνζφηεηεο φισλ ησλ ηκεκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ 

πξσηνθφιισλ (αθαλψλ εξγαζηψλ). Αλ απηέο έρνπλ ειεγρζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, νη πνζφηεηεο ηίζεληαη 

φπσο δηνξζψζεθαλ, έζησ θαη αλ εθθξεκνχλ θαη' απηψλ ελζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή αηηήζεηο ζεξαπείαο. Ζ 

θαηαρψξεζε απηή ζηελ ηειηθή επηκέηξεζε δελ απνηειεί παξαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηέηνηεο αηηήζεηο ή ελζηάζεηο 

πνπ έρνπλ αζθεζεί λφκηκα, νχηε παξέρεη ην δηθαίσκα ζε απηφλ λα ππνβάιεη λέεο. Γηα ηηο επηκέξνπο επηκεηξήζεηο, 

πνπ δελ έρνπλ αθφκε ειεγρζεί απφ ηελ ππεξεζία, θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ επηκεηξήζεσλ φπσο 

ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν πξηλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Ζ ηειηθή επηκέηξεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθε απφ ηνλ αλάδνρν». Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί 

ζηνλ έιεγρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν 
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ηελ ειεγκέλε θαη δηνξζσκέλε επηκέηξεζε. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ λ. 4412/16 

έρεη εθαξκνγή γηα ηελ ηειηθή επηκέηξεζε. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηειηθή επηκέηξεζε, ην αξγφηεξν εληφο δχν κελψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ, γηα θάζε 

ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνζνζηνχ δχν ρηιηνζηψλ (2%ν) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν κέρξη ηφηε γηα ηελ φιε ζχκβαζε. Ζ πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη γηα έμη (6) ην πνιχ κήλεο θαζπζηέξεζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ηεο πνηληθήο 

ξήηξαο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηβνιήο ηεο, ε ηειηθή επηκέηξεζε ζπληάζζεηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γη' απηφ ηδηψηεο ηερληθνχο θαη ζπλεξγεία θαηαινγίδνληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

αλαδφρνπ. Ζ ηειηθή επηκέηξεζε πνπ ζπληάζζεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν. 

Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη θαη θάζε άιιν αίηεκά ηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

δηθαίσκά ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αλ απηφ δελ έρεη απνζβεζηεί θαη ε ζρεηηθή αμίσζε παξαγξαθεί, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 173 ηνπ λ. 4412/16 ή αλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα δελ έρεη απνζβεζηεί ή ραζεί απφ θάπνηα άιιε 

αηηία. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα εγείξεη ζρεηηθέο απαηηήζεηο κφλν γηα 

νςηγελείο αηηίεο. 

Άξζξν 15 : Λνγαξηαζκνί – Πηζηνπνηήζεηο 
 

Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ. Αλ απφ ηνλ αλάδνρν 

θαηαζθεπαζζνχλ εξγαζίεο πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ρξνλνδηάγξακκα, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα 

λα αλαβάιεη ηελ πιεξσκή ησλ επηπιένλ εξγαζηψλ, ψζηε λα ζπκπέζεη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ρξνλνδηάγξακκα. 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηφζν ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ φζν θαη ηεο νξηζηηθήο πιεξσκήο ηνπ εξγνιαβηθνχ 

αληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, γίλεηαη κε 

βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο. 

Μεηά ηε ιήμε θάζε κήλα ή άιιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε γηα ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, ν 

αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ, ηα νπνία νθείινληαη ζ' απηφλ. Οη 

ινγαξηαζκνί απηνί ζηεξίδνληαη ζηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. 

Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ επηκεηξεζεί. Καη' εμαίξεζε, γηα ηκήκαηα 

ηνπ έξγνπ, γηα ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, δελ ήηαλ δπλαηή ε ζχληαμε επηκεηξήζεσλ θαηά 

δηαθξηηά θαη απηνηειψο επηκεηξήζηκα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο 

βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο φκσο έρνπλ ιεθζεί επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. 

Ζ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% 

ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηνπνηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ ηξέρνληνο ινγαξηαζκνχ. 

ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε αλαζεψξεζε ηηκψλ, απνδεκηψζεηο θάζε είδνπο πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί, αληίηηκν απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ κέζσ ηεο εξγνιαβίαο θαη θάζε άιιε εγθεθξηκέλε 

δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν. ην ινγαξηαζκφ πεξηιακβάλεηαη αθφκε θαη ην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ 

θαη νθέινπο ηνπ εξγνιάβνπ ηεο πεξίπησζεο ζ' ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/16, αλ απηφ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο, θαη ην ζχλνιν κεηψλεηαη θαηά ην πνζνζηφ έθπησζεο ηεο δεκνπξαζίαο, αλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε. Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αθαηξνχληαη φιεο νη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε θαη 

ηδίσο πνηληθέο ξήηξεο, πεξηθνπέο ηηκψλ ησλ άξζξσλ 159 θαη 170 ηνπ λ. 4412/16, ζπκπιεξσκαηηθή θξάηεζε 

εγγχεζεο, αλ γη' απηή δελ έρνπλ θαηαηεζεί εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νπφηε γίλεηαη ζρεηηθή κλεία, απφζβεζε 

πξνθαηαβνιψλ, παξαθξάηεζε αμίαο ρνξεγνχκελσλ πιηθψλ, πιεξσκέο πνπ έγηλαλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη γεληθά θάζε απαίηεζε ηνπ εξγνδφηε πνπ δελ έρεη ηθαλνπνηεζεί κε άιινλ ηξφπν. 

Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί θαη ζπλνδεχνληαη ηδίσο απφ αλαθεθαιαησηηθφ ζπλνπηηθφ 

πίλαθα ησλ εγθεθξηκέλσλ επηκεηξήζεσλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ, πίλαθα θαη αλαιπηηθή 

επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο πηζηνπνηνχληαη ηκεκαηηθά θαη πξνζσξηλά, ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ 

απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, ηνλ πίλαθα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο αλαζεψξεζεο θαη απφ ηηο απνθάζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ 

απνδεκηψζεηο ή επηβάιινπλ πνηληθέο ξήηξεο ή πεξηθνπέο ή άιιεο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε. Απφ θάζε λεφηεξν 

ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ πιεξψζεθαλ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη πνζά πνπ 

δελ αληηζηνηρνχλ ζε εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ή αθνξνχλ ζε ιάζε εγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ. Γηα ηελ ππνβνιή ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο. 

Οη ινγαξηαζκνί ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνπ ηνπο ειέγρεη, ηνπο δηνξζψλεη θαη ηνπο εγθξίλεη 

κέζα ζε έλα (1) κήλα. Αλ ν ινγαξηαζκφο πνπ έρεη ππνβιεζεί έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο, ζε βαζκφ πνπ λα είλαη 
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δπζρεξήο ε δηφξζσζή ηνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε εληνιή ηεο πξνο ηνλ αλάδνρν, επηζεκαίλεη ηηο αλαθξίβεηεο ή 

αζάθεηεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν θαη παξαγγέιιεη ηελ αλαζχληαμε θαη επαλππνβνιή ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε νξηδφκελε κεληαία πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αξρίδεη απφ ηελ 

επαλππνβνιή, χζηεξα απφ ηελ αλαζχληαμε απφ ηνλ αλάδνρν. Ο έιεγρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ 

ζπλεξγείν ηεο ππεξεζίαο, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν επηβιέπσλ ην έξγν. Ο επηβιέπσλ ππνγξάθεη ην ινγαξηαζκφ, 

βεβαηψλνληαο έηζη φηη νη πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, νη ηηκέο 

ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη γεληθά φηη έρνπλ δηελεξγεζεί ζην ινγαξηαζκφ φιεο νη 

πεξηθνπέο ή εθπηψζεηο πνζψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λφκν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο. Ζ παξάιεηςε 

εκπξφζεζκνπ ειέγρνπ θαη έγθξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηεινχλ πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα γηα ηα αξκφδηα φξγαλα 

ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ο εγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο απνηειεί ηελ πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ («πιεξσηέν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα»). Πξνυπφζεζε πιεξσκήο ηεο πηζηνπνίεζεο είλαη ε πξνζθφκηζε 

απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο. Σν ηηκνιφγην κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη 

κεηαγελεζηέξσο θαηά ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο πηζηνπνίεζεο. 

Λνγαξηαζκφο πνπ πιεξψζεθε ρσξίο έιεγρν, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πην πάλσ κεληαίαο πξνζεζκίαο (πιαζκαηηθή 

έγθξηζε), ειέγρεηαη, δηνξζψλεηαη θαη εγθξίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ή 

επαλππνβνιή ηνπ θαη νη πξνθχπηνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. Ζ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα εγθξίλεη ηνλ ινγαξηαζκφ θαη ρσξίο ηελ ππνγξαθή ηνπ επηβιέπνληνο. 

Όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ζχληαμεο αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ είηε ελδηάκεζα θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ είηε θαη 

θαηά ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ απηφο κπνξεί λα ζπληαρζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ην πνζφ ηνπ πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε απηφλ, άιισο 

θαηαπίπηνπλ ηζφπνζα ζε βάξνο ηνπ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ εθφζνλ δελ 

ππάξρεη αλεμφθιεην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Αλ αζθεζεί έλζηαζε ή αίηεζε ζεξαπείαο θαηά ηνπ αξλεηηθνχ 

ινγαξηαζκνχ, ε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηψλ. 

Αλ ε πιεξσκή ελφο ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, πέξα ηνπ δηκήλνπ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ ή ηελ επαλππνβνιή ηνπ, νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ λ. 4152/2013, 

ηφθνο ππεξεκεξίαο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο, αθνχ θνηλνπνηήζεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

εηδηθή έγγξαθε δήισζε. 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ή ε θαηάζρεζή ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ θαη γηα έλα (1) κήλα κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ. Καη' εμαίξεζε επηηξέπνληαη: 

α) ε αξρηθή ή ε εθ ησλ πζηέξσλ εθρψξεζε, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηνπ πιεξσηένπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, φπσο 

απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ππνβάιινληαη θαη εγθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 4412/16, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ 

θάιπςε νθεηιήο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ πξνο εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή απφ παξνρή 

εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε απφ εξγάηεο ή ππαιιήινπο απηνχ, ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ζε αλαγλσξηζκέλεο 

ηξάπεδεο ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

β) ε θαηάζρεζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ έξγνπ ή 

απφ ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, φπσο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ απνδεδεηγκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην έξγν απφ ηνλ αλάδνρν. Δπηηξέπεηαη επίζεο ν ζπκςεθηζκφο εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

θαηά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θαη κέρξη πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) 

απφ θάζε πηζηνπνίεζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Όιεο νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη ζηνλ αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο 

απνηεινχλ πάληνηε θαηαβνιέο έλαληη ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο πνπ εθθαζαξίδεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή. ε θάζε πιεξσκή πξνο ηνλ αλάδνρν πξαγκαηνπνηνχληαη θξαηήζεηο, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ εξγαζηψλ κεηά ηεο αλαινγνχζαο αλαζεψξεζεο θαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ 

(10%) ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε, κέρξηο φηνπ απηά ελζσκαησζνχλ 

ζηηο εξγαζίεο. 

Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη «πξνηειηθφ ινγαξηαζκφ», 

κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο 

θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη «ηειηθφ ινγαξηαζκφ». Γηα ηνλ πξνηειηθφ θαη 

ηειηθφ ινγαξηαζκφ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 4412/16. Με ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ 

ινγαξηαζκνχ εθθαζαξίδνληαη νη εθαηέξσζελ απαηηήζεηο απφ ηελ ζχκβαζε εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κεηαγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο, ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πέξα απφ ηηο θαηαβαιιφκελεο πξνο ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) θαη ηνπο 

άιινπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο λφκηκεο εηζθνξέο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ απηνχο επί ησλ κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζιακβαλνκέλνπ απφ απηφλ εξγαηνηερληθνχ θαη θάζε είδνπο απαζρνινχκελνπ ζην παξφλ έξγν 
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πξνζσπηθνχ θαη βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε, λα κεξηκλά θαηά ηελ κηζζνδνζία ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θξάηεζε 

θαη ησλ θάζε είδνπο εηζθνξψλ θαη θξαηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ εξγαδφκελν. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο ζε θάζε 

πεξίπησζε παξάιεηςεο θξάηεζεο εηζθνξψλ απηνχ ηνπ είδνπο θαη ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπο κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ ΗΚΑ γηα 

ηελ κε νθεηιή ηνπ πξνο απηφ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζηελ Τπεξεζία ηα νηθεία αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάγεηαη ζηηο Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο. Αλ δελ ην πξάμεη, 

ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα εθαξκφδεη αλάινγε θξάηεζε πάλσ ζηνπο ινγ/ζκνχο, πνπ ζπληάζζνληαη θάζε θνξά γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ θαη κέρξη ηνλ ρξφλν πξνζθφκηζήο ηνπο. 

Δάλ ν αλάδνρνο παξαιείςεη ηελ ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ αζθαιεηψλ ή παξαιείςεη ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, 

ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ ζχλαςε ηεο αζθάιεηαο ή ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζε βάξνο θαη γηα ινγ/ζκφ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη θξαηεί ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ πξψην ινγ/ζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Άξζξν 16 : Αλαζεώξεζε 
Ζ αλαζεψξεζε ππνινγίδεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηηθά εθηειέζηεθαλ κέζα ζην πξνβιεπφκελν 

ρξνλνδηάγξακκα. Δξγαζίεο πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, εθηειέζηεθαλ ζε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν κεηαγελέζηεξε ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην ρξνλνδηάγξακκα, ζεσξνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο φηη εθηειέζηεθαλ ζηελ 

αλαζεσξεηηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έπξεπε λα εθηειεζηνχλ. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ πξηλ απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ην ρξνλνδηάγξακκα αλαζεσξεηηθή πεξίνδν, ε αλαζεψξεζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ρξφλν ηεο 

πξαγκαηηθήο εθηέιεζήο ηνπο. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο 

πξνζεζκίαο, ε αλαζεψξεζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ ηειεπηαία αλαζεσξεηηθή 

πεξίνδν ηνπ αξρηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, εθφζνλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

ηνπ αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 148 ηνπ λ. 4412/16 θπξψζεηο, 

θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θαη νη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηά ηελ έγθξηζε παξαηάζεσλ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ησλ 

ζπκβάζεσλ ησλ δεκφζησλ έξγσλ εθηηκάηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη πάληνηε ην ππαίηην γηα ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ 

ζπκβαιιφκελν κέξνο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ έξγσλ ή θαηά θνλδχιηα εξγαζηψλ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο. 

Ωο ρξφλνο εθθίλεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο θάζε εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο νξίδεηαη ην 

εκεξνινγηαθφ ηξίκελν κέζα ζην νπνίν: ππνβιήζεθε ε πξνζθνξά, αλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε, πνπ θαηαξηίζζεθε 

χζηεξα απφ δεκνπξαζία. Οη ηηκέο ηεο ζχκβαζεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ή πνπ 

έπξεπε λα εθηειεζηνχλ κέζα ζην ηξίκελν πνπ ζεσξείηαη ρξφλνο εθθίλεζεο θαη ζην ακέζσο επφκελν εκεξνινγηαθφ 

ηξίκελν. 

Ζ αλαζεψξεζε (αχμεζε ή κείσζε) γηα θάζε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 153 ηνπ λ. 4412/16. 

Ζ αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο θάζε ζπκβαηηθνχ θνλδπιίνπ γίλεηαη κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα εγθεθξηκέλσλ 

αλαιχζεσλ ηηκψλ πνπ νξίδνληαη κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Όηαλ πξφθεηηαη γηα θνλδχιηα πνπ δελ ηαπηίδνληαη κε άξζξα 

εγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο θαη' απνθνπή ηηκψλ ή ζχλζεησλ ηηκψλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή ηα 

πξσηφθνιια λέσλ ηηκψλ θαζνξίδνπλ γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπο παξεκθεξή άξζξα εγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ ή νκάδα 

ηέηνησλ θνλδπιίσλ κε ηα αληίζηνηρα βάξε θαζελφο άξζξνπ.Σν πνζφ ηεο αλαζεψξεζεο θαηαβάιιεηαη απφ ηηο 

πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ. 

Ζ αλαζεψξεζε θάζε αλαζεσξεηηθήο πεξηφδνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξψηε πηζηνπνίεζε κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ησλ ζπληειεζηψλ ηεο πεξηφδνπ απηήο. Μέρξη ηφηε ππνινγίδεηαη ε αλαζεψξεζε πξνζσξηλά κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο 

ηειεπηαίαο αλαζεσξεηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία έρνπλ θνηλνπνηεζεί νη ζπληειεζηέο αλαζεψξεζεο. Γηα λα 

πεξηιεθζεί ζε πηζηνπνίεζε ε αλαζεψξεζε δελ απαηηείηαη λα έρεη εγθξηζεί εηδηθφ θνλδχιην γηα ηελ αλαζεψξεζε θαη ε 

πιεξσκή γίλεηαη απφ ηηο εγθεθξηκέλεο γηα ην έξγν πηζηψζεηο. 

Άξζξν 17 : Δπείγνπζεο θαη απξόβιεπηεο πξόζζεηεο εξγαζίεο 
 

Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132 ηνπ λ 4412/16, αλ ππάξρεη αλάγθε λα εθηειεζζνχλ 

επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή ε εθηέιεζή ηνπο 

πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. Γηα ηελ έγθξηζε απηή ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπληάζζεη ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 
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εξγαζηψλ, κε αηηηνιφγεζε ηνπ επείγνληνο θαη εθηίκεζε ηεο δαπάλεο, κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ή 

ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα λέεο εξγαζίεο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο, πνπ επηηξέπεηαη 

λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη πξηλ απφ ηελ έγθξηζε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη 

πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ επφκελν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ. Οη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 

εγθεθξηκέλε λέα ηηκή πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο κε ηηο ελδεηθηηθέο ηηκέο κεησκέλεο θαηά είθνζη 

ηνηο εθαηφ (20%). 

Άξζξν 18: Δηδηθά ζέκαηα ηξνπνπνηήζεσλ ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο. Απμνκεηώζεηο 
εξγαζηώλ - Νέεο εξγαζίεο 

 

Σξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο αχμεζε ηεο αμίαο ηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ: α) Με ην θνλδχιην ησλ 

απξφβιεπησλ δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαιχπηνληαη ηδίσο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο 

νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη 

ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ή φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε. Γηα ηε δηάζεζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ ζπληάζζεηαη 

Α.Π.Δ. πνπ δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ 

απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ. Σα πνζά ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ 

(15%) γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ κηθξφηεξνπ ηνπ σο άλσ νξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Γ17α/07/45/ΦΝ 

380/27.5.1996 (409 Β') θαη κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ. Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε 

ηελ πξνζθεξζείζα έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε πνζνζηηαία αλαινγία. 

β) Οη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο εξγαζηψλ κίαο ζχκβαζεο εθηέιεζεο δεκφζηνπ έξγνπ επηηξέπεηαη λα κεησζνχλ θαη ε 

δαπάλε πνπ εμνηθνλνκείηαη («επί έιαζζνλ δαπάλε») λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ ηεο ίδηαο 

εξγνιαβίαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: 

i) Αλαθέξεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα απηή ζηε δηαθήξπμε, ηε ζχκβαζε θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

ii) Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε λα θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

iii) Γελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. 

iv) Γελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. 

λ) Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, 

πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ 

δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο 

δαπάλεο. ηελ αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία νκάδα 

εξγαζηψλ ζε άιιε. 

Σα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%), κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε 

δαπάλε ηεο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ «επί 

έιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο απηή αλαιχεηαη ζε Οκάδεο Δξγαζηψλ, νη 

νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ, έρνπλ 

παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην ίδην πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία κεηά ηελ έθδνζή ηεο ζα έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα σο άλσ 

έξγα, πξνζδηνξίδνληαη νη Οκάδεο Δξγαζηψλ αλά θαηεγνξία έξγσλ. 

Όια ηα φξηα ή πνζνζηά αλαθέξνληαη ζηα αξρηθά πνζά θαη ηηκέο ηεο ζχκβαζεο καδί κε ηα απξφβιεπηα θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηά αλαζεψξεζε ηηκψλ, κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζή ηνπο ή νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

Αλ ζηνλ Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ ηηκέο 

κνλάδαο, ν Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν πνπ θαλνλίδεη ηηο ηηκέο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. 

Ο θαλνληζκφο ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γίλεηαη κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή θαηά ζεηξά ησλ θαησηέξσ πεξηπη. 

α), β) θαη γ) σο εμήο: α) γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο ηηκέο γηα παξφκνηεο ή αλάινγεο εξγαζίεο, νη 

ηηκέο θαζνξίδνληαη αλάινγα πξνο απηέο, 

β) γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ παξφκνηεο ή αλάινγεο ζπκβαηηθέο ηηκέο αιιά πεξηιακβάλνληαη ζε 
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εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ), νη ηηκέο θαζνξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα ηηκνιφγηα 

απηά θαη 

γ) γηα εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο νη ηηκέο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο. 

Ζ εμαθξίβσζε ηνπ θφζηνπο γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη 

απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ηθαλφηεηα. ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ν επηβιέπσλ ην έξγν ηερληθφο ππάιιεινο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ 

ε επηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ δχν (2) ηερληθνχο ππαιιήινπο, κε απνθιεηνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ επηηξνπή ηνπ 

επηβιέπνληα θαη ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Καηά ηα άιια ηζρχεη ην άξζξν 156 ηνπ λ. 4412/16. 

Οη Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Δξγαζηψλ θαη ηα Πξσηφθνιια Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ πνπ 

ηνπο ζπλνδεχνπλ ζπληάζζνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ αλάδνρν αλεπηθχιαθηα ή 

κε επηθχιαμε. Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ ππνγξαθή, ηνπ θνηλνπνηείηαη ν αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο θαη ηα 

πξσηφθνιια, ζχκθσλα κε ην άξζξν 143 ηνπ λ. 4412/16. ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

αλάδνρνο ππέγξαςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα κε επηθχιαμε, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε. Ο 

Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ θαη ηα πξσηφθνιια λέσλ ηηκψλ εγθξίλνληαη κε ή ρσξίο δηνξζψζεηο απφ ηελ 

πξντζηακέλε αξρή, ζηελ νπνία δηαβηβάδνληαη καδί κε ηελ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ 

αλάγθε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ηνλ ηξφπν θαλνληζκνχ ησλ ηηκψλ θαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Αλ έρεη ππνβιεζεί 

έλζηαζε δηαηππψλεηαη θαη ε γλψκε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο απηήο. Μεηά ηελ 

έγθξηζε ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο 

ρσξίο απηφ λα ζίγεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο. 

Άξζξν 19 : Βιάβεο ζηα έξγα – Απνδεκηώζεηο 
 

Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα βιάβεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία εθηφο 

αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ . 

Αλ ην έξγν ή ηκήκα απηνχ παξαδνζεί γηα ρξήζε πξηλ απφ ηελ παξαιαβή νη βιάβεο, θινπέο ή βαλδαιηζκνί απφ ηε 

ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ θχξην απηνχ εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε 

ζχκβαζε. 

Καη' εμαίξεζε γηα βιάβεο ηνπ έξγνπ ή ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αλσηέξα βία, αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν δηθαίσκα απνδεκίσζεο αλάινγεο κε ηε δεκία, ην πνζφ 

ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε ζπλεθηίκεζε ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ βιαβψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο εχινγε πξνζεζκία ηα 

ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Αλ 

ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη άπξαθηε, ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ηε δηφξζσζε ζε βάξνο 

ηνπ αλαδφρνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηελ επηθχιαμε πάληνηε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε δηφξζσζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο γίλεηαη ζρεηηθή 

κείσζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο. 

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζηα 

έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, 

απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

Γηα λα αλαγλσξηζζεί ε απνδεκίσζε ησλ βιαβψλ πνπ πξνμελήζεθαλ απφ αλσηέξα βία ν αλάδνρνο πξέπεη λα 

δειψζεη γξαπηψο ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ βιαβψλ, θαζψο θαη ηε δαπάλε γηα ηελ 

επαλφξζσζή ηεο θαηά ην κέηξν πνπ κπνξεί απηή λα εθηηκεζεί. Ζ δήισζε πεξηιακβάλεη επίζεο ππνρξεσηηθά 

πεξηγξαθή ηεο αηηίαο ησλ βιαβψλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο αλσηέξα βία θαη αίηεκα απνδεκίσζεο γηα απνθαηάζηαζή 

ηνπο. 

Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επέιεπζε ηεο βιάβεο. Αλ 

πξφθεηηαη γηα έξγν πνπ έρεη πεξαησζεί θαη δελ έρεη αθφκα παξαιεθζεί νξηζηηθά ε πξνζεζκία απηή νξίδεηαη ζε είθνζη 

(20) εκέξεο. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξνβαίλεη ακέζσο ζε απηνςία γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δειψζεσο θαη ηδηαίηεξα ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ βιαβψλ, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ ηηο πξνθάιεζαλ 

θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηνπ αλαδφρνπ δεηά απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή λα 

νξίζεη επηηξνπή απφ ππαιιήινπο, ε νπνία νθείιεη λα πξνβεί ζε επηηφπηα εμέηαζε ζε αληηπαξάζηαζε κε ηνλ αλάδνρν 
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θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δηαπίζησζεο ησλ βιαβψλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ζχζηαζή ηεο. ην 

πξσηφθνιιν εθηίζεληαη ηα αίηηα, ν ρξφλνο θαη νη εηδηθέο ζπλζήθεο απφ ηηο νπνίεο επήιζαλ νη βιάβεο, κε πεξηγξαθή 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εμαθξηβσζεί. Δπίζεο εμεηάδεηαη ε χπαξμε ή φρη ηεο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ, 

πξνζδηνξίδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ην είδνο θαη ε έθηαζε ησλ βιαβψλ θαη πξνηείλεηαη ν ηξφπνο θαη ε δαπάλε πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ επαλφξζσζή ηνπο. 

Σν πξσηφθνιιν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επέρεη ζέζε πξάμεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

ππνβνιή έλζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν. Ζ έλζηαζε είλαη απαξάδεθηε εθφζνλ ην πξσηφθνιιν 

ππνγξάθεθε απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακηά επηθχιαμε. Αλ ν αλάδνρνο δελ παξαζηεί ή αξλεζεί λα ππνγξάςεη ην 

πξσηφθνιιν, ν πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ ην θνηλνπνηεί. Ζ έλζηαζε εηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

απηή ππνβάιιεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή κε επηθχιαμε ηνπ 

πξσηνθφιινπ ή απφ ηελ θνηλνπνίεζε απηνχ. Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 157 ηνπ λ4412/16, ε απνδεκίσζε αλαγλσξίδεηαη κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο πνπ εγθξίλεη κε 

ηξνπνπνίεζε ή φρη ην πξσηφθνιιν θαη απνθαζίδεη επί ηεο ελζηάζεσο. 

Ζ απνδεκίσζε πξνζδηνξίδεηαη πάληνηε κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηκέο. Όηαλ ε απνθαηάζηαζε ησλ 

βιαβψλ δηαηάζζεηαη αθνχ ηειεηψζεη ην έξγν θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί νη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ, 

θαλνλίδνληαη εχινγεο ηηκέο κνλάδαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ή εθηεινχληαη απνινγηζηηθά. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ δηαηαρζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο. Αλ απφ ηηο βιάβεο πνπ πξνμελήζεθαλ ζηα έξγα δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα πξνζψπσλ ή γηα 

πξφθιεζε ζεκαληηθψλ δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή πεξαηηέξσ ζεκαληηθήο βιάβεο ησλ έξγσλ, ν πξντζηάκελνο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο κπνξεί λα εγθξίλεη θαη πξηλ απφ ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ λ 4412/16 ηελ θαηαζθεπή αλαγθαίσλ επεηγφλησλ έξγσλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, 

έζησ θαη αλ απηά δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλάθζεθε κε ηνλ αλάδνρν. Ζ δηαηαγή γη' απηά 

κλεκνλεχεη απαξαίηεηα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ λ. 4412/16 θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ 

πξντζηακέλε αξρή. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή ησλ δηαηαζζφκελσλ εξγαζηψλ 

ρσξίο ρξνλνηξηβή, δηαζέηνληαο γη' απηφ φιν ην δπλακηθφ ηεο νξγάλσζήο ηνπ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί, φηαλ 

δηαπηζηψζεη αλεπάξθεηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, λα 

εγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηαζζφκελσλ εξγαζηψλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν 

ηξφπν. Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη βαξχλνπλ ηειηθά ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ κε 

ηελ απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο πνπ εγθξίλεη ην πξσηφθνιιν θαηαινγηζζεί ε δαπάλε ζπλνιηθά ή κεξηθά ζε 

βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, σο ππαηηίνπ γηα ηε βιάβε πνπ πξνμελήζεθε ζηα έξγα. 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απφ αλσηέξα βία κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη 

παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Δξγαζίεο γηα απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε έξγνπ, πνπ παξαδφζεθε ζε ρξήζε πξηλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπ, εθηεινχληαη κφλν κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ζ εληνιή απηή 

θνηλνπνηείηαη απαξαίηεηα ζηελ πξντζηακέλε αξρή. Γηα δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζπληάζζεηαη 

εηδηθφ πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαηά ηα ινηπά νη παξάγξαθνη 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ λ. 4412/16. 

Άξζξν 20 : Πνηόηεηα ζηα δεκόζηα έξγα 
 

Γελ απαηηείηαη Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) θαζφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεαεο δελ 

ππεξβαίλεη ηα 1.500.000,00€ (ρσξίο ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 158 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Άξζξν 21 : Αθαηαιιειόηεηα πιηθώλ - Διαηηώκαηα Παξάιεηςε ζπληήξεζεο 
 

Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή 

ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη απφ δχν (2) ή πεξηζζφηεξνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο, ηνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ αλήθεη ζηελ νκάδα επίβιεςεο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο επηηξνπήο 

αλαθνηλψλεηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία κπνξεί λα νξίζεη θαη άιινλ ππάιιειν λα ζπκκεηέρεη ζην έξγν ηεο 

επηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο λα ιεθζεί απφθαζε 

ιφγσ δηαθσλίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ νξίδνληαη ζε άξηην αξηζκφ, ν αλσηέξσ έιεγρνο θαη παξαιαβή πιηθψλ γίλεηαη 

θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο. 
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Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε κε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα πιηθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά 

ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ γίλεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ή Πνιπηερληθψλ 

ρνιψλ ή άιια αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα. Ζ δαπάλε γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε δαπάλε 

βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ. 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε εξγαζία παξνπζηάζεη 

ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ εηδηθή δηαηαγή ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. Με ηελ εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδνληαη ηα ειαηηψκαηα, θαζνξίδεηαη αλ είλαη νπζηψδε, επνπζηψδε ή θαη 

επηθίλδπλα θαη ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ απνθαηάζηαζε κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπο, αλ απηφ επηβάιιεηαη. Αλ ην 

ειάηησκα δεν είλαη νπζηψδεο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο κε ηελ εηδηθή δηαηαγή 

θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο. ηελ ηειεπηαία απηή 

πεξίπησζε ε δηαηαγή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

ειαηηψκαηνο. 

Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο δηαηαγήο πνπ πξνβιέπεη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο 

αζθείηαη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. Με ηελ εκπξφζεζκε έλζηαζε 

αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξηο φηνπ εθδνζεί απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ζηελ 

έλζηαζε. Σν αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο δελ επέξρεηαη ή αίξεηαη, αλ ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο 

ππεξεζίαο ραξαθηεξίζεη κε δηαηαγή ηνπ ην ειάηησκα σο επηθίλδπλν. ηελ πεξίπησζε απηή νη εξγαζίεο γηα ηελ άξζε 

ηνπ ειαηηψκαηνο ή νη εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαηαγή γηα ηελ απνηξνπή ησλ θηλδχλσλ εθηεινχληαη ακέζσο απφ 

ηνλ αλάδνρν. Ο επηβιέπσλ ή άιινο εθπξφζσπνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο παξαθνινπζεί εηδηθά ηηο εξγαζίεο 

απηέο θαη θαηαρσξεί ζην εκεξνιφγην φια ηα κέηξα πνπ παίξλεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαηαγήο. Σν 

αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο δελ επέξρεηαη επίζεο ή αίξεηαη, αλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ ζα θαιπθζνχλ 

απφ άιιεο εξγαζίεο ή απνηεινχλ ηελ πξνυπφζεζε άιισλ εξγαζηψλ, νπφηε ε δηαηαγή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο κπνξεί λα νξίδεη ηε κε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ πξηλ απφ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ειαηησκάησλ. 

Αλ ν αλάδνρνο κε ηελ έλζηαζή ηνπ δεηεί ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ εξεπλψλ ή άιισλ δνθηκψλ γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηνπ ειαηηψκαηνο, νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη πξηλ εθδνζεί απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο, χζηεξα απφ 

εληνιή ηεο πξντζηακέλεο αξρήο, πνπ πξνζδηνξίδεη ην είδνο θαη ηελ έθηαζή ηνπο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 159 ηνπ λ. 4412/16 γηα ηελ επηβάξπλζε ηεο δαπάλεο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 

Ζ πξντζηακέλε αξρή απνθαίλεηαη νξηζηηθά επί ηεο ελζηάζεσο θαη γηα λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα απηνςίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο έξεπλαο, αλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ απφθαζε απηή. Αλ ηειηθά χζηεξα απφ αίηεζε ζεξαπείαο ή δηθαζηηθά 

δηθαησζεί ν αλάδνρνο ζηηο απφςεηο ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα πιεξσζεί κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηκέο γηα ηηο 

πξφζζεηεο εξγαζίεο. Αλ νη εξγαζίεο δηαηάρζεθαλ χζηεξα απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ 

ζπληάζζνληαη λέεο ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ην γεγνλφο απηφ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκέιεηεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη ζε απηφλ 

κε ηελ εηδηθή δηαηαγή ή αλ αζθεζεί εκπξφζεζκε έλζηαζε, κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο επί ηεο ελζηάζεσο, ηφηε νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο πιεκκέιεηαο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ κε κέξηκλα 

ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ θαηά ηνπ αλαδφρνπ. 

Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ λ. 4412/16 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ φζν δηάζηεκα ηνλ βαξχλεη 

ε ζπληήξεζε απηή. 

Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδε ειαηηψκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ επνπζηψδε ειαηηψκαηα πεξηιακβάλνληαη κε κεησκέλε ηηκή φπσο θαζνξίδεηαη 

ζηελ εηδηθή δηαηαγή κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ειαηηψκαηνο. Αλ ην ειάηησκα απνθαιπθζεί αθνχ έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί νη εξγαζίεο, κπνξεί ε πεξηθνπή λα γίλεη ζηελ επφκελε ή ζηαδηαθά ζε πεξηζζφηεξεο επφκελεο 

πηζηνπνηήζεηο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 

Αλ ην ειάηησκα απνθαιπθζεί θαηά ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

170 ηνπ λ. 4412/16 θαη ε δηαπίζησζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ειαηησκάησλ γίλεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 
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Β. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άξζξν 22 : Δγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 
 

Γηα λα ππνγξάθεη ε εξγνιαβηθή ζχκβαζε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη θαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016 , ην χςνο ηεο 

νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. 

Άξζξν 23 : Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηώλ 
 

Όηαλ ιήμεη ε πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, ν επηβιέπσλ αλαθέξεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, 

κέζα ζε δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο, αλ ηα έξγα έρνπλ πεξαησζεί 

θαη έρνπλ ππνζηεί ηθαλνπνηεηηθά ηηο δνθηκαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ή αλ ηα έξγα δελ έρνπλ πεξαησζεί, 

νπφηε αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηηο εξγαζίεο πνπ απνκέλνπλ γηα εθηέιεζε. 

Αλ νη εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ 

ηελ παξαιαβή ηεο πην πάλσ αλαθνξάο, εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ εκέξα πνπ πεξαηψζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ 

(βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ) ηελ νπνία θνηλνπνηεί ακειιεηί ζηνλ αλάδνρν. Δάλ ε βεβαίσζε δελ εθδνζεί 

κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ηφηε ζεσξείηαη φηη έρεη εθδνζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή 

απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο έγγξαθεο φριεζεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ. 4412/16. Σελ έθδνζε ηεο 

βεβαίσζεο κπνξεί λα δεηήζεη ν αλάδνρνο θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ αλ έρεη πεξαηψζεη ηα έξγα. Ζ 

βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ δελ αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, ε νπνία δηελεξγείηαη, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16. 

Αλ ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πεξαησζεί δηαπηζησζνχλ επνπζηψδεηο κφλν ειιείςεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, γλσζηνπνηεί κε δηαηαγή ηνπ πξνο ηνλ 

αλάδνρν ηηο ειιείςεηο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε βεβαίσζε πεξάησζεο εθδίδεηαη κεηά ηελ εκπξφζεζκε απνθαηάζηαζή ησλ ειιείςεσλ θαη αλαθέξεη 

ην ρξφλν πνπ πεξαηψζεθε ην έξγν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο. 

Αλ νη εξγαζίεο δελ έρνπλ πεξαησζεί ή νη ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ δελ είλαη επνπζηψδεηο ή αλ δελ 

πεξαηψζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν εκπξφζεζκα νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο επνπζησδψλ ειιείςεσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθαξκφδνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 159 θαη 160 ηνπ λ. 

4412/16. 

Άξζξν 24 : Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε 
 

Οπνηεδήπνηε θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ην έξγν πνπ έρεη πεξαησζεί κπνξεί λα δνζεί ζε ρξήζε, 

χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο παξαιαβήο. 

Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γίλεηαη κε πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ηνπ 

επηβιέπνληνο, εθπξνζψπνπ ηεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο εθφζνλ απηή έρεη θαζνξηζηεί θαη ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ν 

εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ζπληήξεζεο ή ν αλάδνρνο θιεζνχλ θαη δελ παξαζηνχλ ή αξλεζνχλ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξσηνθφιινπ, απηφ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ινηπνχο, κε ζρεηηθή κλεία θαηά πεξίπησζε θαη απηφ θνηλνπνηείηαη 

αξκφδηα. Σν πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη κλεία ηνπ έξγνπ πνπ παξαδίδεηαη γηα ρξήζε θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ. 

Άξζξν 25 : Πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ 
 

Μεηά ηε βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ ην έξγν παξαιακβάλεηαη πξνζσξηλά. Με ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή 

ειέγρνληαη νη εξγαζίεο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε 

βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ δειαδή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε θέξεηαη σο εκεξνκελία 
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πνπ απηφ πεξαηψζεθε ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ λ. 4412/16, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ, αλ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηηο 

πην πάλσ εκεξνκελίεο, ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

έξγνπ «φπσο θαηαζθεπάζηεθε». Αλ ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν 

κεηαγελέζηεξα, ε πην πάλσ πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο 

επηκέηξεζεο θαη ηνπ κεηξψνπ έξγνπ. Αλ δελ ππνβιεζεί ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν, ε 

πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο 

πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ππεξεζία. Αλ ε παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί ή ην πξσηφθνιιν δελ εγθξηζεί κέζα ζηηο πην 

πάλσ πξνζεζκίεο, ε παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ 

ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο εηδηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ. 4412/16. Αλ ν 

αλάδνρνο δελ παξαζηεί θαηά ηελ παξαιαβή ή ππνγξάςεη «κε επηθχιαμε» ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε παξαιαβή 

ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή εηδηθήο φριεζεο. 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ε πξντζηακέλε αξρή νξίδεη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο αλαθνηλψζεη ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ππνβνιή ή ζχληαμε 

ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, ειέγρεη θαηά ην δπλαηφλ ηηο επηκεηξήζεηο, 

κε γεληθέο ή ζπνξαδηθέο θαηακεηξήζεηο, θαηαγξάθεη ζην πξσηφθνιιν ηηο πνζφηεηεο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, φπσο 

δηνξζψλνληαη απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηειηθνχ ζπλνπηηθνχ 

επηκεηξεηηθνχ πίλαθα, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα επέκβεη δηνξζσηηθά, αηηηνινγεί ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πνζφηεηεο θαη 

αλαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο γηα εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κε ππέξβαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ ή 

θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ . Ζ επηηξνπή επίζεο ειέγρεη θαηά ην δπλαηφλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

εξγαζηψλ θαη αλαγξάθεη ζην πξσηφθνιιν ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηδίσο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ θξίλνληαη απνξξηπηέεο ή 

ειαηησκαηηθέο, νπζηψδεηο ή επνπζηψδεηο πνπ πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ ή παξαδεθηέο κελ αιιά κε κείσζε ηεο 

ηηκήο ηνπο. Ωο επνπζηψδεηο ζεσξνχληαη απνθιεηζηηθά νη εξγαζίεο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, 

ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ θαη δελ παξαβηάδνπλ φξνπο αδεηνδνηήζεσλ ηνπ έξγνπ. 

ηελ παξαιαβή θαιείηαη, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ λ. 4412/16 

λα παξαζηεί ν αλάδνρνο. Ζ παξαιαβή γίλεηαη λφκηκα θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ αλ απηφο έρεη θιεζεί λα 

παξαζηεί. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αξλείηαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξσηνθφιινπ, ηνπ θνηλνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ 

λ. 4412/16. Σν πξσηφθνιιν ζεσξείηαη σο πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ε ζρεηηθή έλζηαζε αζθείηαη κέζα 

ζηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ λ. 4412/16, ππνινγηδφκελε απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ κε 

επηθχιαμε ή απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή νινθιεξψλεηαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξσηνθφιινπ απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή. Απηή κπνξεί λα αλαβάιεη ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ κέρξη λα 

απνθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ. Σν πξσηφθνιιν ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά 

ζε θάζε πεξίπησζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε απνξξηπηέσλ ή ειαηησκαηηθψλ νπζησδψλ εξγαζηψλ 

ζπληάζζεη ην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ λ. 4412/16 θαη 

πξνηείλεη ηελ αλαβνιή ηεο παξαιαβήο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ. Σν ελ ιφγσ 

πξσηφθνιιν ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ηνλ αλάδνρν θαη δηαβηβάδεηαη κε ηηο απφςεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

ππεξεζίαο επί ηεο έλζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ πξντζηακέλε αξρή ε νπνία εμεηάδεη ην πξσηφθνιιν θαη ηελ έλζηαζε 

θαη εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζηνλ αλάδνρν, καδί κε εηδηθή δηαηαγή ηεο 

Γηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο απνξξηπηέεο ή 

ειαηησκαηηθέο εξγαζίεο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο εηδηθήο 

δηαηαγήο ζηνλ αλάδνρν αλαζηέιιεηαη ε πξνζεζκία απηνδίθαηεο έγθξηζεο ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Μεηά ηελ 

παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ ή αλ ν αλάδνρνο εηδνπνηήζεη φηη απνθαηέζηεζε απηέο ηηο εξγαζίεο, ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία ελεκεξψλεη ακειιεηί ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, ν νπνίνο πξνζθαιεί άκεζα ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο ε νπνία ζπληάζζεη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη πάλησο φρη πεξηζζφηεξν ησλ δεθαπέληε 

εκεξψλ θαη ππνγξάθεη απφ θνηλνχ κε ηνλ αλάδνρν ζπκπιεξσκαηηθφ πξσηφθνιιν. Σν ζπκπιεξσκαηηθφ πξσηφθνιιν 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αξρηθνχ πξσηνθφιινπ θαη δηαβηβάδεηαη κε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ γηα έγθξηζε απφ 

ηελ Πξντζηακέλε αξρή ε νπνία ην εγθξίλεη εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηηξνπή δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε απνξξηπηέσλ ή ειαηησκαηηθψλ επνπζησδψλ εξγαζηψλ 

ζπληάζζεη ην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ λ. 4412/16 

θαη παξαιακβάλεη ην έξγν κε παξαδεθηέο ηηο ειαηησκαηηθέο εξγαζίεο αιιά κε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπο. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξαιαβήο ηκεκάησλ έξγσλ 
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πνπ πεξαηψζεθαλ θαη κπνξεί λα έρνπλ απηνηειή ρξήζε, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε, θαζψο επίζεο 

θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα εξγνιαβία δελ ζπλερίδεηαη, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο δηάιπζεο θαη έθπησζεο. 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

(Φ.Α.Τ.), ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΓΔΔΠΠ/ νηθ.433/ 19.9.2000 Β' 1176) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. 

Ο αλάδνρνο ζπληάζζεη επίζεο θάθειν πξνεθηίκεζεο ηεο δαπάλεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε βάζε 

ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, πνπ αθνξνχλ ζε θζνξέο ιφγσ ζπλήζνπο ρξήζεο 

ηνπ έξγνπ. 

Άξζξν 26 : Υξόλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ 
 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζή 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 157 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ λ. 4412/16 θαη κεηά ηελ 

πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο. 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο αξρίδεη απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλ κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ απηή 

ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε νπνηνλδήπνηε 

άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε. 

Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηα 

έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο. Δξγαζίεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ θινπψλ ή βαλδαιηζκψλ απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ 

εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ 

ηελ ππεξεζία. 

Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο, νη 

απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ ή φπσο αιιηψο πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Οη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο 

ζπληήξεζεο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ ηεχρνο ν κνξθφηππνο ηνπ νπνίνπ θαη ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο πξνβιέπεηαη 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή ζπκθσλνχληαη κε ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 

Άξζξν 27 : Οξηζηηθή παξαιαβή 
 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ παξαγξάθσλ 3, 5 θαη 6 ηνπ 

άξζξνπ 170 ηνπ λ. 4412/16, φζνλ αθνξά ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο γηα ην αληηθείκελν ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηά ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο απφ ηνλ αλάδνρν 

ζπληήξεζεο. Πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηφηε πνπ ιήγεη ν ρξφλνο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 171 ηνπ λ. 4412/16. Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζε απηήλ ηελ πξνζεζκία, ζεσξείηαη φηη έρεη 

ζπληειεζζεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο εηδηθήο φριεζεο γηα ηε 

δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ. 4412/16. Αλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή. 

Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν φζνλ αθνξά ηελ θαιή θαηάζηαζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

Ζ ζπληέιεζε ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ 

απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε πνπ δελ έρνπλ ήδε παξαγξαθεί, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16 

Αλ ε παξαιαβή ζπληειεζζεί απηνδίθαηα θαη δηαπηζησζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ δηαθνξέο ζηηο πνζφηεηεο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

(Φ.Α.Τ.). 
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Άξζξν 28 : Απόζβεζε δηθαησκάησλ αλαδόρνπ 

 

Με ηελ επηθχιαμε κηθξφηεξσλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 4412/16 ηα ελ γέλεη δηθαηψκαηα ηνπ 

αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε απνζβελλχνληαη θαη νπνηαδήπνηε εμ απηψλ αμίσζε παξαγξάθεηαη, εάλ απηά δελ 

αζθεζνχλ, κε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ πξνο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ 

εκθάληζε ηεο γελεζηνπξγνχ ηνπο αηηίαο. 

Άξζξν 29 : Γηνηθεηηθή επίιπζε ζπκβαηηθώλ δηαθνξώλ 
 

Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, πνπ πξνζβάιινπλ έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ 

αλαδφρνπ, ρσξεί έλζηαζε. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κε θαηάζεζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο ή ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο, εθηφο αλ ζε 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ λ. 4412/16 

Ζ έλζηαζε απεπζχλεηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ 

αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο. 

Αλ ε έλζηαζε απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο ή κεξηθψο ή αλ παξέιζεη άπξαθηε ε δίκελε πξνζεζκία ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε ζεξαπείαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 

ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηνπ δηκήλνπ. Ζ έθδνζε ή 

θνηλνπνίεζε απφθαζεο επί ηεο έλζηαζεο, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηκήλνπ, δελ κεηαζέηεη ηελ έλαξμε ηεο ηξίκελεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο. 

Αίηεζε ζεξαπείαο αζθείηαη επίζεο θαη θαηά απνθάζεσλ ή πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ, εθφζνλ κε ηηο απνθάζεηο ή πξάμεηο απηέο δεκηνπξγείηαη γηα πξψηε θνξά δηαθσλία. ηελ ηειεπηαία απηή 

πεξίπησζε δελ απαηηείηαη λα πξνεγεζεί έλζηαζε θαη ε ηξίκελε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο 

αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ή ηεο πξάμεο ζηνλ αλάδνρν. 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηά ηελ έθδνζε πξάμεο ε νπνία ππφθεηηαη ζε έλζηαζε θαη ε Πξντζηακέλε αξρή θαηά 

ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ ή απνθάζεψλ ηεο, νθείινπλ λα κλεκνλεχνπλ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο έλζηαζεο ή αίηεζεο 

ζεξαπείαο, ηελ αλαηξεπηηθή πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηνπο θαη ην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

Ζ αίηεζε ζεξαπείαο δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη ζπληαρζεί κε νξηζκέλν ηχπν, πξέπεη φκσο λα αλαθέξεη ηελ 

πξάμε ή ηελ παξάιεηςε, θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη, ζχληνκν ηζηνξηθφ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο δηαθσλίαο, ηνπο 

ιφγνπο, ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεη ηηο απφςεηο ηνπ απηφο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε θαη νξηζκέλα αηηήκαηα, ηα νπνία 

πξέπεη λα είλαη ηαπηφζεκα κε ηα αηηήκαηα ηεο έλζηαζεο πνπ ηπρφλ πξνεγήζεθε. 

Ζ αίηεζε ζεξαπείαο απεπζχλεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ή ζην θαηά πεξίπησζε, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν θαη ε επίδνζή ηεο γίλεηαη πάληνηε κε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή, θνηλνπνηείηαη δε θαη ζηελ ππεξεζία πνπ έρεη εθδψζεη ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε. Αλ ε αίηεζε ζηξέθεηαη 

θαηά παξάιεηςεο έθδνζεο ηεο πξάμεο, ε θνηλνπνίεζε γίλεηαη πξνο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 

Ζ αίηεζε ζεξαπείαο ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθα ηεο πξάμεο, απφ ηελ νπνία πξνήιζε ε δηαθσλία, ηεο έλζηαζεο 

πνπ ππνβιήζεθε θαη' απηήο θαη ηεο πξάμεο ή απφθαζεο θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ε αίηεζε, αλ θνηλνπνηήζεθε 

ηέηνηα πξάμε ή απφθαζε. 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ε αξκφδηα γηα ηελ έλζηαζε πξντζηακέλε αξρή, αλ ε ίδηα δελ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

εηζήγεζε, ππνρξενχληαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο λα δηαβηβάζνπλ ζηελ αξκφδηα γηα 

ηελ αίηεζε ζεξαπείαο ππεξεζία ηηο απφςεηο ηνπο επί απηήο θαη ην θάθειν ηεο ππφζεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 

πάληνηε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή αληίγξαθά ηνπο. Ζ παξάιεηςε απηή απνηειεί πεηζαξρηθή παξάβαζε θαη επηβάιινληαη 

νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 141ηνπ λ. 4412/16. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε κπνξεί λα ηα 

πξνζθνκίζεη θαη απηφο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ε αίηεζε ζεξαπείαο ζην ηερληθφ ζπκβνχιην ε αξκφδηα γηα ηελ εηζήγεζε ππεξεζία, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ θαιεί κε έγγξαθε πξφζθιεζή ηεο ηνλ αλάδνρν λα παξαζηεί, ζε 

νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα θαη πάλησο φρη λσξίηεξα απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο, 

απηνπξνζψπσο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο 

απφςεηο ηνπ θαη λα δψζεη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε πνπ ζα δεηεζεί απφ ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Ζ 

επίδνζε 

ηεο πξφζθιεζεο γίλεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 143 ηνπ λ. 4412/16. Καηά ηε ζπδήηεζε θαιείηαη θαη ν θχξηνο ηνπ 

έξγνπ πνπ ππνβάιιεη αίηεζε ζεξαπείαο ή αληηξξήζεηο θαη' απηήο. 

Αλ ν αλάδνρνο, κνινλφηη θιήζεθε, δελ παξέζηε ν ίδηνο ή κε αληηπξφζσπφ ηνπ, γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζηα πξαθηηθά 

ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ην ζπκβνχιην πξνρσξεί ζηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ. Σα 
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ίδηα εθαξκφδνληαη θαη φηαλ θιεζεί θαη δελ παξαζηεί ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο άζθεζε αίηεζε ζεξαπείαο ή 

αληηξξήζεηο. 

Ζ εμέηαζε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο αξρίδεη κε ηελ πξνθνξηθή αλάπηπμε ηεο έγγξαθεο εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο πξνο ην ζπκβνχιην. Ζ εηζήγεζε εξεπλά πξψηα ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο, ηεο έλζηαζεο πνπ 

ηπρφλ πξνεγήζεθε, ηεο επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη 

ηέηνηα επίδνζε, θαζψο θαη ησλ αληηξξήζεσλ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, αλ έρνπλ ππνβιεζεί αληηξξήζεηο. ηε ζπλέρεηα 

εμεηάδεη ηελ νπζηαζηηθή βαζηκφηεηα ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο, αλάινγα κε ηνπο πεξηερφκελνπο ζε απηή ιφγνπο θαη ηα 

πξνβαιιφκελα ζρεηηθά αηηήκαηα. Αλ ε αίηεζε έρεη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν, ε εηζήγεζε πεξηιακβάλεη εθηίκεζε απηνχ. 

Σελ πξνθνξηθή αλάπηπμε ηεο εηζήγεζεο αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ζηελ ππφζεζε. ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα αθνπζζεί απηφο πνπ άζθεζε ηελ αίηεζε ζεξαπείαο θαη απηφο πνπ ηπρφλ 

ππέβαιε αληηξξήζεηο. Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ νξίδεη ηε ζεηξά αθξφαζεο ή θαη ηελ ελδερφκελε ηαπηφρξνλε 

αθξφαζε. Όηαλ νη ελδηαθεξφκελνη απνρσξήζνπλ, ζπλερίδεηαη ε ζπδήηεζε απφ ην ζπκβνχιην, ην νπνίν κεηά ην ηέινο 

ηεο ζπδήηεζεο γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα γηα ηελ ππφζεζε. 

ε θάζε αίηεζε ζεξαπείαο απνθαζίδεη ην θαηά πεξίπησζε απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο. 

Αλ ε αίηεζε ζεξαπείαο απνξξηθζεί κε απφθαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ή αλ απηφ δελ 

εθδψζεη θαη θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζή ηνπ κέζα ζηελ ηξίκελε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ λ 

4412/16, απηφο πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε ζεξαπείαο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην αξκφδην δηθαζηήξην, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 175 ηνπ λ. 4412/16. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο γίλεηαη κέζα ζηελ αλσηέξσ ηξίκελε πξνζεζκία. Αλ ηα 

αξκφδηα ππεξεζηαθά φξγαλα δελ πξνζθνκίζνπλ κέρξη ην δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ ηξίηνπ κήλα ην ζρέδην απφθαζεο 

επί ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο ζην θαηά πεξίπησζε απνθαηλφκελν φξγαλν επηβάιινληαη νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 141 ηνπ λ. 4412/16. 

Αλ ε αίηεζε ζεξαπείαο είλαη εκπξφζεζκε, ην θαηά πεξίπησζε απνθαηλφκελν φξγαλν κπνξεί λα εθδψζεη ηελ 

απφθαζή ηνπ θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ λ. 4412/16, αιιά 

νπσζδήπνηε φρη πέξαλ ηνπ έηνπο απφ ηε ιήμε απηήο, εθφζνλ δελ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

πξνζθπγήο ή έρεη αζθεζεί εκπξφζεζκα ζρεηηθή πξνζθπγή θαη δελ έρεη αθφκα εθδνζεί επί ηεο πξνζθπγήο απηήο 

απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Ζ απφθαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ πνπ εθδίδεηαη, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν απηή δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα έλδηθν κέζν θαη είλαη εθηειεζηή κφλν αλ ηελ απνδέρεηαη απηφο πνπ 

ππέβαιε ηελ αίηεζε ζεξαπείαο θαη παξαηηεζεί απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο πξνζθπγήο θαη απφ ηπρφλ αζθεζείζα 

πξνζθπγή ηνπ. Ζ απνδνρή κπνξεί λα γίλεη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 

αλάδνρν ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. ε θάζε πεξίπησζε θαηηζρχεη ε ηπρφλ εθδνζείζα απφθαζε ηνπ εθεηείνπ. 

Άξζξν 30 : Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 
 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαηαζθεπήο δεκφζηνπ έξγνπ 

επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην αξκφδην δηθαζηήξην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηθνλνκίαο ή ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ είλαη ην δηνηθεηηθφ ή ην πνιηηηθφ εθεηείν ηεο 

πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη ην έξγν. 

Σεο πξνζθπγήο ζην εθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά αίηεζε ζεξαπείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 174 ηνπ λ. 

4412/16, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ πξνζθπγή ζην εθεηείν αζθείηαη κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο πνπ εθδφζεθε επί ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο 

ή απφ ηε ιήμε ηεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ λ. 4412/16. Γελ απαηηείηαη ε 

ηήξεζε ελδηθνθαλνχο πξνδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ 

ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 

Ζ ππφζεζε ζπδεηείηαη ζε δηθάζηκν πνπ νξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Οη δηάδηθνη ππνρξενχληαη λα 

πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε φια ηα απνδεηθηηθά κέζα. Σν δηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε θαη απνδεηθηηθά 

κέζα πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ. Αλ ν θάθεινο ηεο ππφζεζεο δελ απνζηαιεί ζην δηνηθεηηθφ εθεηείν 

απφ ηε Γηνίθεζε, ε ζπδήηεζε αλαβάιιεηαη ζε λέα δηθάζηκν, θαηά ηελ νπνία ε ππφζεζε ζπδεηείηαη κε βάζε ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδεη ν πξνζθεχγσλ, αλ ην δεηήζεη ν ίδηνο. 

Ζ ζπδήηεζε θαη ε δηεμαγσγή ηεο απφδεημεο νινθιεξψλνληαη ζε κηα δηθάζηκν, αλεμάξηεηα απφ ηε δηθαηνδνζία πνπ 

ππάγεηαη ε ππφζεζε. Αλ ν ρξφλνο δελ επαξθεί, επηηξέπεηαη δηαθνπή γηα άιιε εκέξα θαη ψξα ελψπηνλ ησλ ίδησλ 

δηθαζηψλ, κε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά θαη επέρεη ζέζε θιήηεπζεο φισλ ησλ 

δηαδίθσλ, ησλ καξηχξσλ θαη εθείλσλ πνπ δελ παξίζηαληαη. 
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Έλνξθεο βεβαηψζεηο ελψπηνλ εηξελνδίθε ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή πξνμέλνπ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν αλ έρνπλ 

δνζεί χζηεξα απφ θιήηεπζε ηνπ αληηδίθνπ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε βεβαίσζε θαη, αλ 

πξφθεηηαη λα δνζνχλ ζηελ αιινδαπή, νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ απηή. Ζ απφθαζε εθδίδεηαη ην ηαρχηεξν 

θαη αξθεί πηζαλνιφγεζε. Οη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ή πνιηηηθνχ εθεηείνπ είλαη ακέζσο εθηειεζηέο. 

Ζ αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ πνιηηηθνχ εθεηείνπ επηηξέπεηαη κφλν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 559 αξηζκνχο 1 έσο 7, 9, 16, 17, 19 θαη 20 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Αλ απφ ηελ 

εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πηζαλνινγείηαη θίλδπλνο βιάβεο, ηεο νπνίαο ε απνθαηάζηαζε δελ είλαη εχθνιε, κπνξεί λα 

δηαηαρζεί κε αίηεζε θάπνηνπ απφ ηνπο δηαδίθνπο ε νιηθή ή ελ κέξεη αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο, κε ηνλ φξν παξνρήο αλάινγεο εγγχεζεο ή θαη ρσξίο εγγχεζε ή λα εμαξηεζεί ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο 

απφ ηελ παξνρή εγγχεζεο απφ ην δηάδηθν πνπ έρεη ληθήζεη. Γηα ηελ αίηεζε απνθαίλεηαη, ζπλεδξηάδνληαο σο 

ζπκβνχιην, ρσξίο ππνρξεσηηθή θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ, ην αξκφδην ηκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο ή ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηξία κέιε, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ν εηζεγεηήο ηεο 

ππφζεζεο. Ζ απφθαζε ηεο αλαζηνιήο κπνξεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν λα αλαθιεζεί, κε αίηεζε θάπνηνπ απφ ηνπο 

δηαδίθνπο έσο θαη θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο. 

Αλ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ αζθήζεη αλαίξεζε, κε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, κπνξεί κέρξη ηελ εθδίθαζή ηεο λα γίλεη 

ζπκβηβαζκφο. Γηα ην ζπκβηβαζκφ εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ή ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ησλ θνξέσλ πνπ εθηεινχλ δεκφζηα έξγα, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Μεηά ηελ απνδνρή απηήο απφ ηνλ αλάδνρν, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο παξαηηείηαη απφ ηελ 

αλαίξεζε. 

Αλ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο, πνπ 

κεηαμχ ηνπο ζηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη αλαγθαζηηθή νκνδηθία. 

Άξζξν 31 : Έθπησζε αλαδόρνπ 
 

Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ην λφκν, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία. 

Ζ δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ αλαδφρνπ, αλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

α) Καζπζηεξήζεη ππαίηηα, πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ 

ππνβνιή ηνπ αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 

β) Τπεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν ηνπ κελφο, ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε ζχκβαζε ρξφλν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγνηαμηαθήο ηνπ αλάπηπμεο. 

γ) Τπεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ, θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο, έζησ θαη κία απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Καη' εμαίξεζε, αλ ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζπζηεξεί, αιιά ν αλάδνρνο έρεη ήδε 

εθηειέζεη εξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο ππνγξαθείζεο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε 

παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, έζησ θη αλ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηά ηνπ. Ζ παξάηαζε ρνξεγείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ρσξίο αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη κε επηβνιή ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ λ. 4412/16. 

δ) Οη εξγαζίεο ηνπ είλαη θαηά ζχζηεκα θαθφηερλεο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο. Γηα λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ λ4412/16 γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαθνηερληψλ ηνπ έξγνπ 

θαη λα έρεη απνξξηθζεί, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, ε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ. 

ε) Παξεθθιίλεη επαλεηιεκκέλα απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή παξαιείπεη ζπζηεκαηηθά ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα θηλεζεί 

ε δηαδηθαζία έθπησζεο ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ 

πξνεηδνπνηήζεσλ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο πξνο ηνλ αλάδνρν. ζη) Γηαπηζησζεί φηη πξνζθφκηζε πιαζηή 

εγγπεηηθή επηζηνιή 

Ζ πεξίπησζε γ' ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ 

ελδεηθηηθψλ πξνζεζκηψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαζνξίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε θαη γηα ηελ πεξίνδν έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο, ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλά έλαλ 

(1) ή ην πνιχ δχν (2) κήλεο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο. Οη σο άλσ ελδεηθηηθέο 

πξνζεζκίεο ηίζεληαη γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην πέξαο ηνπ ελφο ηεηάξηνπ (1/4) ηεο 

αξρηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ έμη (6) 
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κήλεο. 

Αλ πθίζηαηαη ιφγνο έθπησζεο, θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 143 ηνπ λ 4412/16, εηδηθή πξφζθιεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/16, ε νπνία αλαθέξεηαη απαξαίηεηα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ελεξγεηψλ ή εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ν αλάδνρνο κέζα ζηελ 

ηαζζφκελε πξνζεζκία, κε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο εθφζνλ αθνξνχλ ηηκνινγνχκελεο εξγαζίεο. Ζ ηαζζφκελε 

πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε, δειαδή αλάινγε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ησλ ελεξγεηψλ. Γελ κπνξεί πάλησο λα είλαη κηθξφηεξε απφ δέθα (10) εκέξεο, νχηε θαη 

κεγαιχηεξε απφ ηξηάληα (30) εκέξεο. 

Όηαλ δεηείηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή επείγνληνο θηλδχλνπ, ε πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ. 

Καη' εμαίξεζε δελ απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη ε έθπησζε θεξχζζεηαη άκεζα, χζηεξα απφ 

πξνεγνχκελε αθξφαζε, θαηφπηλ θιήζεο ε νπνία επηδίδεηαη πξν πέληε (5) εκεξψλ, κε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο 

ππεξεζίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αλάδνρνο ππνπίπηεη, απνδεδεηγκέλα, ζε έλα απφ ηα αδηθήκαηα ή ηα πεηζαξρηθά 

παξαπηψκαηα πνπ επηζχξνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 

αλαδείρζεθε αλάδνρνο, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 7 έσο 13 άξζξνπ 160 ηνπ λ. 

4412/16. 

Παξά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ ηάζζεη γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαζηψλ ή ελεξγεηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ, γηα ηελ 

εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηκεκάησλ ηνπ θαη πθίζηαηαη ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο απφ ηελ ππέξβαζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. 

Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή πξφζθιεζε παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί κε ην 

πεξηερφκελφ ηεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο ακέζσο θαη πάλησο πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 

ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ε νπνία θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ λ. 4412/16. ηελ απφθαζε 

πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ εθηέιεζε ν αλάδνρνο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ εηδηθή πξφζθιεζε 

θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε, κε αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο πνπ δελ εθηέιεζε θαη ελέξγεηεο πνπ δελ ζπκκνξθψζεθε. 

Αλ θαηά ηεο απφθαζεο έθπησζεο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα έλζηαζε ή αλ απνξξηθζεί ε έλζηαζε απφ ηελ 

αξκφδηα πξνο ηνχην πξντζηακέλε αξρή, ε έθπησζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα έλζηαζε, 

αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη 

ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο. Ζ απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο εθδίδεηαη, κεηά γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ 

πκβνπιίνπ, απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή θαη θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. 

Ζ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζεο αηηηνινγείηαη, κεηαμχ δε ησλ ιφγσλ απνδνρήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

θαηαθαλήο βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ ή ηεο πνηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ψζηε λα πηζαλνινγείηαη βάζηκα ε 

έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Αλ ε αλσηέξσ δίκελε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, θηλείηαη ε πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία θαηά ησλ ππαίηησλ ππαιιήισλ θαηά ην άξζξν 141 ηνπ λ. 4412/16, γηα ηελ επηβνιή πνηλψλ αλαιφγσλ 

πξνο ηηο επηπηψζεηο ηεο ακέιεηάο ηνπο ζηα ζπκθέξνληα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, επηπιένλ δε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο, έσο φηνπ εθδνζεί ξεηή απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο επί ηεο ελζηάζεψο ηνπ. Γηα ην 

ρξφλν δηάξθεηαο ηεο δηαθνπήο δηθαηνχηαη ηζφπνζε παξάηαζε πξνζεζκίαο κε αλαζεψξεζε, εθφζνλ ε έλζηαζή ηνπ 

γίλεη ηειηθά απνδεθηή, ελψ ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ δελ απνηειεί ιφγν γηα ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. Οπδεκία 

εξγαζία εθηεινχκελε κεηά ηελ εκέξα ηεο θαηά ηα άλσ ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηελ έθδνζε 

ζεηηθήο γηα ηνλ αλάδνρν απνθάζεσο πηζηνπνηείηαη γηα πιεξσκή. 

Μφιηο νξηζηηθνπνηεζεί ε έθπησζε, κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο απφθαζεο επί ηεο ελζηάζεσο, ε 

πξντζηακέλε αξρή ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηε Γηεχζπλζε Μεηξψσλ ηεο Γεληθήο Γ ξακκαηείαο 

Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

Αλ κεηά ηελ θήξπμε ηεο έθπησζεο θαη πξηλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο ν αλάδνρνο εμαθνινπζεί λα παξακειεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί λα επέκβεη γηα ηελ απνηξνπή ελδερφκελσλ θηλδχλσλ γηα ην έξγν 

θαη εθηειεί ηηο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην εξγαζίεο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. Δπίζεο εθηειεί ηηο 

απαξαίηεηεο θαηεπείγνπζεο εξγαζίεο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο θαη κέρξη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ 

εθηέιεζεο ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ, απφ ηελ αξκφδηα πξντζηακέλε αξρή. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο γίλεηαη κε απεπζείαο εληνιή αλάζεζεο ζε άιινλ εξγνιήπηε ή κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ ή κε 

απηεπηζηαζία ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 

Αλ ε έθπησζε θαηαζηεί νξηζηηθή, ν αλάδνρνο απνμελψλεηαη θαη απνβάιιεηαη ακέζσο απφ ην έξγν θαη ε 

εξγνιαβία εθθαζαξίδεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

Καη' εμαίξεζε, κπνξεί λα επηηξαπεί ζηνλ έθπησην αλάδνρν λα ζπκπιεξψζεη εκηηειείο εξγαζίεο, ψζηε λα θαηαζηεί 
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δπλαηή ε επηκέηξεζή ηνπο ή λα εθηειέζεη εξγαζίεο πξνο άξζε ή απνηξνπή θηλδχλσλ. 

Καηά ηνπ νξηζηηθά έθπησηνπ αλαδφρνπ επέξρνληαη αζξνηζηηθά νη εμήο ζπλέπεηεο, ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα 

πινπνηήζεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο κελφο απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο: 

α) Καζίζηαηαη άκεζα απαηηεηφ ην αλαπφζβεζην κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν κε ηνπο λφκηκνπο 

ηφθνπο θαη εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ κε θαηάπησζε αλάινγνπ πνζνχ ηεο αληίζηνηρεο εγγχεζεο. 

β) Καηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, σο εηδηθή πνηληθή ξήηξα, ην ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 72 θαη θαηά κέγηζην κέρξη ην ππνιεηπφκελν πξνο θαηαζθεπή πνζφ 

ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ιεθζεί ππφςε πξνο επηζηξνθή αξλεηηθφο ινγαξηαζκφο. 

γ) Καηαπίπηεη ην ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. Οη πνηληθέο ξήηξεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εθθαζαξηζηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηεο έθπησηεο εξγνιαβίαο. 

Γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβίαο θαιείηαη ν έθπησηνο αλάδνρνο λα ππνβάιεη κέζα ζε έλαλ (1) κήλα ηελ 

επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρεη εθηειέζεη. Αλ ακειήζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ απηή, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

πξνβαίλεη ε ίδηα ζηε ζχληαμε ηεο επηκέηξεζεο ή ηελ αλαζέηεη ζε ηδηψηε κεραληθφ, θαιψληαο ηνλ έθπησην αλάδνρν λα 

παξαζηεί. Ζ επηκέηξεζε ειέγρεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο κελφο απφ ηεο ππνβνιήο ηεο 

θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ έθπησην αλάδνρν, ν νπνίνο κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Σν 

ίδην ηζρχεη αλαινγηθά θαη αλ ε επηκέηξεζε ζπληαρζεί κε επηκέιεηα ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Δπί ηεο έλζηαζεο 

απνθαίλεηαη ε πξντζηακέλε αξρή εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ ε επηκέηξεζε αλαηεζεί πξνο 

ζχληαμε ζε ηδηψηε κεραληθφ, ε ζρεηηθή δαπάλε θαηαβάιιεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ κε απφθαζε ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εθθαζαξηζηηθφ ινγαξηαζκφ ηεο έθπησηεο εξγνιαβίαο. Ζ 

επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη κφλν νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο. Καη' εμαίξεζε εκηηειείο εξγαζίεο θαη εηζθνκηζζέληα ζην 

εξγνηάμην πιηθά πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηκέηξεζε, αλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ρξήζηκα γηα ηνλ θχξην ηνπ 

έξγνπ, ελ φςεη ηεο πξννπηηθήο ζπλέρηζήο ηνπ. 

ηνλ εθθαζαξηζηηθφ ινγαξηαζκφ πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ηεο παξ. 10 άξζξνπ 160 ηνπ 

λ.4412/16 θαη θάζε άιιε εθθαζαξηζκέλε απαίηεζε θαηά ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ. Αλ ν εθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο 

είλαη αξλεηηθφο, ε δηαθνξά εηζπξάηηεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. Αλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηεο έθπησηεο εξγνιαβίαο, πνπ δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα 

σο πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή, πξνθχςνπλ δηαθνξέο ζηα πνζά ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζπληάζζεηαη λένο 

ηειηθφο ινγαξηαζκφο, αιιηψο ν εθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο ηζρχεη σο ηειηθφο. 

Αλ, κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο, ε πξντζηακέλε αξρή απνθαζίζεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, 

πξνζθαιεί ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν αλαδείρζεθε ν έθπησηνο αλάδνρνο θαη 

ηνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη απηφο ην έξγν νινθιήξσζεο ηεο έθπησηεο εξγνιαβίαο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ζην δηαγσληζκφ. Ζ ζχκβαζε εθηέιεζεο ζπλάπηεηαη εθφζνλ 

εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφηαζεο πεξηέιζεη ζηελ πξντζηακέλε αξρή έγγξαθε θαη 

αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Αλ ν 

αλσηέξσ κεηνδφηεο δελ δερζεί ηελ πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο, ε πξντζηακέλε αξρή πξνζθαιεί ηνλ επφκελν θαηά 

ζεηξά κεηνδφηε, αθνινπζψληαο θαηά ηα ινηπά ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Δθφζνλ θαη απηφο απνξξίςεη ηελ πξφηαζε, ε 

πξντζηακέλε αξρή γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ζην έξγν πξνζθεχγεη θαηά ηελ θξίζε ηεο είηε ζηελ αλνηθηή 

δεκνπξαζία είηε ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξντζηακέλε αξρή θξίλεη 

αηηηνινγεκέλα φηη νη παξαπάλσ πξνζθνξέο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ελψ κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ απηνδίθαηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο 

θαηφπηλ πηψρεπζεο ηνπ αλαδφρνπ ή δηάιπζε κε ππαηηηφηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 32 : Γηαθνπή εξγαζηώλ - Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 
 

Ζ ζχκβαζε δηαιχεηαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν δηαηαγήο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γηα νξηζηηθή 

δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, εθηφο αλ κε ηε δηαηαγή απηή νξίδεηαη κεηαγελέζηεξνο ρξφλνο δηάιπζεο, γηα λα εθηειεζζνχλ 

νξηδφκελεο ζηε δηαηαγή εξγαζίεο. 

Ο αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο: 

α) Αλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο (3) κήλεο 

κε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ ζηε ζχκβαζε νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζρεηηθά 

κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

β) Αλ νη εξγαζίεο, χζηεξα απφ ηελ έλαξμή ηνπο, δηαθνπνχλ είηε κε δηαηαγή είηε απφ ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 
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θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

δηαηαγήο δηαθνπήο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ή απφ ηελ ππνβνιή εηδηθήο δήισζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηε δεχηεξε. 

γ) ε πεξίπησζε δηαθνπήο γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 4412/16, 

ε δηάιπζε κπνξεί λα δεηεζεί κεηά δίκελν απφ ηε δήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ. 

δ) Αλ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ππεξβεί ηελ νξηαθή πξνζεζκία. 

Αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, γηα δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο 

ππνβάιιεη ηελ εηδηθή δήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Με ηε 

δήισζε απηή: 

α) Καζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα ε ππαηηηφηεηα, πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ε 

νπνία πξνθαιεί ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ. 

β) Γίλνληαη ζηνηρεία γηα ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κέρξη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ θαη γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο. 

γ) Πεξηγξάθνληαη ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ππνιείπνληαη γηα εθηέιεζε θαη αηηηνινγείηαη γηα θαζέλα απφ απηά ε 

έιιεηςε δπλαηφηεηαο θαηαζθεπήο, ιφγσ ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ 

πξφθεηηαη γηα ηέηνηα πεξίπησζε. 

Γήισζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, δελ παξάγεη έλλνκν απνηέιεζκα. Ζ δήισζε θνηλνπνηείηαη 

θαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, φηαλ απηφο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Μεηά ηελ επίδνζε ηεο εηδηθήο δήισζεο, θαηά ηελ παξ. 3 άξζξνπ 161 ηνπ λ. 4412/16 ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

εμαθξηβψλεη κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο θαη εθδίδεη απφθαζε πνπ απνδέρεηαη ή 

απνξξίπηεη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο. 

Αλ πεξάζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο εηδηθήο δήισζεο ηνπ αλαδφρνπ, γηα 

δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή δχν (2) κελψλ, ζε 

πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκψλ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ηα ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ζπλεθηηκψληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ γλψκεο ζην αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο νξηαθήο πξνζεζκίαο κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο πξέπεη λα 

θνηλνπνηεζεί ακειιεηί ζηνλ αλάδνρν κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ. Μέρξη ηφηε, φπσο θαη ζε πεξίπησζε 

απνξξηπηηθήο απφθαζεο, νη εξγαζίεο ζπλερίδνληαη κέρξη ηελ επίιπζε ηεο ζρεηηθήο δηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Σν δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ γηα αίηεζε δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

ζηνηρείν α' θαη απφ ην ζηνηρείν β' ηεο παξ. 2 άξζξνπ 161 ηνπ λ. 4412/16, αζθείηαη κφλν κεηά πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλ ζε απηή δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δηαηαγήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ. Ζ αίηεζε επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, φηαλ απηφο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Γηα 

ηελ αίηεζε απνθαζίδεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνπ θνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηεο ζηελ πξντζηακέλε αξρή. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, αλ δελ εθδνζεί απφθαζε κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ 

επίδνζε ηεο αίηεζεο ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, ζεσξείηαη φηη ε αίηεζε έγηλε δεθηή. Ζ απνδνρή ηεο δηάιπζεο επέρεη 

ηε ζέζε ηεο βεβαίσζεο γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 

κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη λα εγθξηζεί ε δηελέξγεηα θαη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο καδί κε ηελ πξνζσξηλή, ρσξίο 

λα απαηηείηαη ε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, αλ απφ ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ δελ δηθαηνινγείηαη ε ζπληήξεζή 

ηνπο, νχηε απαηηείηαη ε δνθηκαζία ηνπ ρξφλνπ. 

Άξζξν 33 : Μαηαίσζε δηάιπζεο 
 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζπκθσλεί κπνξεί λα καηαησζεί ε δηάιπζε, αθνχ απνδεκησζεί ν αλάδνρνο γηα ηηο 

ζεηηθέο ηνπ κφλν δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ή ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ. 

Γηα ηε καηαίσζε ηεο δηάιπζεο, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη νίθνζελ ή χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθή 

αίηεζε κε ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο πνπ αμηψλεη. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ζηελ 

πξντζηακέλε αξρή, κε ηαπηφρξνλε ζρεηηθή εηζήγεζή ηεο. Ζ πξντζηακέλε αξρή ζπγθξνηεί επηηξνπή πνπ εξεπλά ην 

βάζηκν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εθηηκά ην χςνο ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ή ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ. Ζ επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν 

πιεξνθνξίεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 

Ζ καηαίσζε δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε ζρεηηθή απνδεκίσζε εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο 
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αξρήο. Ζ έγθξηζε καηαίσζεο ηεο δηάιπζεο γίλεηαη κεηά απφ πξνεγνχκελε γξαπηή απνδνρή ηνπ χςνπο ηεο 

απνδεκίσζεο απφ ηνλ αλάδνρν. Ζ απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε απφ απηή πνπ έρεη εθηηκήζεη ε 

επηηξνπή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

έθζεζεο ηεο επηηξνπήο. Με ηελ έγθξηζε ηεο καηαίσζεο κπνξεί λα εγθξηζνχλ θαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηηο 

πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ.                                                                                      

Γ. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άξζξν 34 : Μεηξών έξγνπ 
 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη ην Μεηξψν ηνπ έξγνπ πνπ ζα εθηειεζηεί, φπσο απηφ ζα 

θαηαζθεπαζηεί ηειηθά, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

ρέδηα: Λεπηνκεξή ζρέδηα κε ηελ έλδεημε ΟΠΩ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ: γεληθή νξηδνληηνγξαθία, κεθνηνκέο θαη 

δηαηνκέο νδνπνίαο, αξρηηεθηνληθά θαη ζηαηηθά ζρέδηα θαη ζρέδηα ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φισλ ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ζρέδηα εξγαζηψλ πξαζίλνπ Σεχρε: Σεχρνο ηερληθήο έθζεζεο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηηο δπζρέξεηεο πνπ 

αλέθπςαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζε εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, ζηηο αλάγθεο κειινληηθήο ζπληήξεζεο, 

ζηνλ απνινγηζκφ πνζνηήησλ θαη θφζηνπο ηνπ έξγνπ, φπσο επίζεο θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Τπεξεζίαο ζα κπνξνχζε, κειινληηθά, λα ρξεζηκεχζεη ζην έξγν. 

Θα ιεθζνχλ θαη ζα εθηππσζνχλ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έγρξσκεο δηαθάλεηεο θαη 

θσηνγξαθίεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε μερσξηζηφ, εππαξνπζίαζην ηεχρνο. 

ην εμψθπιιν ησλ ηεπρψλ ζα εθηππσζεί ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

πλνιηθά, ζα ππνβιεζνχλ ηέζζεξηο (2) ζεηξέο ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ, ηνπνζεηεκέλεο ζε 

μερσξηζηέο εππαξνπζίαζηεο ζήθεο. 

Σα παξαπάλσ ζα παξαδίδνληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζρέδηα AutoCad, word, excel θιπ) ηα 

νπνία ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ζα θέξνπλ ηα εμήο: 

α) Σν φλνκα ηεο Αλαδφρνπ Δηαηξίαο ή Κνηλνπξαμίαο 

β) Σν Σίηιν ησλ παξαδνηέσλ 

γ) Σε ζέζε ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο ηκήκαηνο 

δ) ηα πεξηερφκελα ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ειεθηξνληθά (ζε κνξθή αξρείνπ θεηκέλνπ) θαη ζε έληππε κνξθή. 

Γηα ην παξαπάλσ κεηξψν δελ ζα θαηαβιεζεί ακνηβή ζηνλ Αλάδνρν, γηαηί ζεσξείηαη φηη ε δαπάλε ηνπ 

πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ 

απνηειεί ηκήκα ηεο εξγνιαβίαο. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θάθειν πξνεθηίκεζεο ηεο δαπάλεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

κε βάζε ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο , πνπ αθνξνχλ ζε θζνξέο ιφγσ ζπλήζνπο 

ρξήζεο ηνπ έξγνπ ( παξ. 8 , άξζξνπ 170 ηνπ λ. 4412/2016). 

Ζ εξγνιαβία δελ ζεσξείηαη φηη έρεη πεξαησζεί, αλ δελ ππνβιεζεί, , ην παξαπάλσ κεηξψν θαη ζα ζπλνδεχεη ηηο ηειηθέο 

επηκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο . 

Άξζξν 35 : Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 
 

35.1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ 

θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή 

ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή 

επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96 (άξζ. 7-9), Ν. 3850/2010 (άξζ. 

42), Ν. 4412/2016 (άξζ. 138 παξ.7). 

35.2. Σηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 

 

· Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα 

ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν. 4412/2016 (άξζ. 138 παξ.7). 

· Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην 
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Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : 

ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο 

αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: άξζ. 138 παξ.7 

ηνπ Ν.4412/2016. 

· Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο 

ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά 

ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 

(άξζ. 111), ΠΓ 305/96 (άξζ. 10,11), Ν.3850/10 (άξζ. 42- 49). 

Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη 

αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

35.3. Σύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα: 

35.3.1     Εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - Σρέδην Αζθάιεηαο Υγείαο ( ΣΑΥ)  - Φάθεινο        Αζθάιεηαο 

Υγείαο (ΦΑΥ) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

· Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα 

ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 

εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (άξζ. 3 

παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 

305/96. 

· Να ζπληάμεη ΑΤ γηα ην έξγν ζχκθσλα κε ην ΑΤ ηεο κειέηεο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη — ζχκθσλα 

κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή 

αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). θαη λα ην ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία εληφο ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

·  Να αλαπξνζαξκφζεη ην ΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζεί ζε απηφ εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (άξζ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 

(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016 άξζ. 138 παξ.7. 

· Να ηεξήζεη ην ΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (άξζ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ. 2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

· Μεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ κέζα ζε δχν (2) κήλεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή 

επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην ΦΑΤ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα ζπληαρζεί απφ 

ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

· πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο 

(ΦΑΤ). 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια 

εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά 

αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1. Σν πεξηερφκελν ησλ ΑΤ θαη ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξζ.3 παξ. 5- 7) θαη ζηηο ΤΑ : 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (άξζ. 3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο 

ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.4412/2016 άξζ. 138 παξ.7. 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (άξζ. 3 παξ.4), φηαλ: 

· Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

· β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Π.Γ.305/96 (άξζ. 12 

παξάξηεκα ΗΗ). 

· Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
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· Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν 

δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ πγείαο (ΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 

4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα 

ηνπ .ΔΠ.Δ. 

3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 

Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 

Ν.4412/2016 άξζ.(170 θαη 172). 

4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην 

ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξζ.3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 

(παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κεη ελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

35.3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

1. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο 

ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (άξζ. 8 παξ.1 θαη άξζ. 12 παξ.4). 

2. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ 

εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (άξζ. 8 παξ.2 θαη άξζ. 4 έσο 25). 

3.  Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα 

ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο.Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη 

εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, 

ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (άξζ. 9). 

4. ηα πιαίζηα η σλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, 

εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

· Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 

πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (άξζ. 

43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 

· Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο 

ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).Ο 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ.Σν βηβιίν 

ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

επηζεψξεζε εξγαζίαο.Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ 

ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν.3850/10 άξζ. 20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο 

θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ 

ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. ε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

· Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην 

ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (άξζ. 43 παξ.2β). Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα 

ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ 

αζθαιείαο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο 

πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ 

νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί 

ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα 

ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 

· Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 

εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (άξζ. 43 παξ.2γ). 

· Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (άξζ. 18 παξ.9). 
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35.3.3 Ηκεξνιόγην ΜέηξσλΑζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο 

Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 

1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξζ.8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ. πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-

2003. 

35.3.4  Σπζρεηηζκόο Σρεδίνπ Αζθάιεηαο Υγείαο (ΣΑΥ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ.Μ.Α. ηα 

πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη 

επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ 

αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ 

αηπρήκαηνο.Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην 

εξγνηάμην. 

 

35.4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο 

θαη πγείαο : 

· Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 

παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 

· Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην 

εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 

1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 

· Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) 

θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

απηψλ : Π Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 

· Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - 

δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - 

αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : 

ΠΓ 1073/81 (αξζ.92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 

32, 45). 

· Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε 

ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 

(αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14). 

· Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο 

εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο 

δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο 

απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε 

ηνπ : Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο 

ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

35.4.2  Εξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - εθθόξησζε - 

ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη 

ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 

- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΟΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» 

(ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΟΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή 

δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξζ.9 - 11 θαη άξζ. 52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ 

: Ν.3542/07 (αξζ.7-9 θαη άξζ. 46). 

β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 

θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (άξζ. 47, 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 

(άξζ. 43,44). 

γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ 

πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 

(αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (άξζ. 8.δ θαη άξζ. 12, παξαξη.ΐλ κέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (άξζ. 31,35). 

δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 

απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 

(άξζ. 85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (άξζ. 8), ΠΓ 305/96 [άξζ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξζ.12 παξαξη. IV κέξνο Α 

παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). ε. Να ηεξεί 

κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : 

α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη 

ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξζ. 36-41), ΠΓ 82/10. 

35.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ/ Εμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 

 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2): 

α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 

(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ 

αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (άξζ. 11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 

155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 

(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, 

Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (άξζ. 12 παξαξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 

8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

· Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

· Άδεηα θπθινθνξίαο 

· Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

· Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

· Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (άξζ. 12, παξαξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα ΗΗ, 

παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ 

κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

· Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, 

θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (άξζ. 4α παξ.3 θαη 6). 

· Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν 

βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/0 (άξζ. 3 θαη άξζ. 4.παξ.7 ). 

35.4. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, 

ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα 

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

35.5.1 Καηεδαθίζεηο: 

 

Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 

396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.^ κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 

3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 

21017/84/09. 

35.5.2 Εθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 

 

Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, 

παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 

ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : 

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, 

παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ). 

35.5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Εξγαζίεο ζε ύςνο, Εξγαζίεο ζε 

ζηέγεο 

 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 

παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.^ κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ). 

35.5.4 Εξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

 

ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), 

Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 

35.5.5  Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ) 

 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 

(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 

35.5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ 

 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο 

πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε 

ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε 

ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε 

ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 

35.5. Καηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 



33 

 

πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

 

Α. ΝΟΜΟΙ 

 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ 

Ν. 495/76 ΦΔΚ 337/Α/76 ΤΑ 130646/84 ΦΔΚ 154/Β/84 

Ν. 1396/83 ΦΔΚ 126/Α/83 ΚΤΑ 3329/89 ΦΔΚ 132/Β/89 

Ν. 1430/84 ΦΔΚ 49/Α/84 ΚΤΑ 8243/1113/91 ΦΔΚ 138/Β/91 

Ν. 2168/93 ΦΔΚ 147/Α/93 ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205
/93 

ΦΔΚ 187/Β/93 

Ν. 2696/99 ΦΔΚ 57/Α/99 ΚΤΑ 
16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΔΚ 765/Β/93 

Ν. 3542/07 ΦΔΚ 50/Α/07 ΚΤΑ αξ. 8881/94 ΦΔΚ 450/Β/94 

Ν. 3669/08 ΦΔΚ 116/Α/08 ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 ΦΔΚ451/Β/93 

Ν.3850/10 ΦΔΚ 84/Α/10 ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΔΚ 301/Β/94 

Ν. 4030/12 ΦΔΚ 249/Α/12 ΤΑ 2254/230/Φ .6.9/94 ΦΔΚ 73/Β/94 

  ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΔΚ 978/Β/95 
Β. ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΤΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 
ΦΔΚ 677/Β/95 

Π. Γ. 413/77 ΦΔΚ 128/Α/77 ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΔΚ 1035/Β/96 

Π. Γ. 95/78 ΦΔΚ 20/Α/78 Τ.Α 
αξ.νηθ.Β.5261/190/97 

ΦΔΚ 113/Β/97 

Π. Γ. 216/78 ΦΔΚ 47/Α/78 ΚΤΑ αξ.νηθ. 
16289/330/99 

ΦΔΚ 987/Β/99 

Π. Γ. 778/80 ΦΔΚ 193/Α/80 ΚΤΑαξ.νηθ. 
15085/593/03 

ΦΔΚ 1186/Β/03 

Π. Γ. 1073/81 ΦΔΚ 260/Α/81 ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 ΦΔΚ 708/Β/03 

Π. Γ. 225/89 ΦΔΚ 106/Α/89 ΚΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΚ420/Β/11 

Π. Γ. 31/90 ΦΔΚ 31/Α/90 ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΚ 59/Γ/89 

Π. Γ.70/90 ΦΔΚ 31/Α/90 ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΔΚ 1035/Β/00 

Π. Γ. 85/91 ΦΔΚ 38/Α/91 ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 ΦΔΚ 1176/Β/00 

Π. Γ. 499/91 ΦΔΚ 180/Α/91 ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΦΔΚ 686/Β/01 

Π. Γ. 395/94 ΦΔΚ 220/Α/94 ΤΑ ΓΗΠΑΓ/ζυ</177/01 ΦΔΚ 266/Β/01 

Π. Γ. 396/94 ΦΔΚ 220/Α/94 ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 ΦΔΚ 16/Β/03 

Π. Γ. 397/94 ΦΔΚ 221/Α/94 ΤΑ ΓΜΔΟ/Ο/613/11 ΦΔΚ 905/Β/11 

Π. Γ. 105/95 ΦΔΚ 67/Α/95 ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΚ 1287/Β/09 

Π. Γ. 455/95 ΦΔΚ 268/Α/95 Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 
7, 

ΦΔΚ 155/Β/96 

Π. Γ. 305/96 ΦΔΚ 212/Α/96 Απφθ. 7568.Φ.700.1/96  

Π. Γ. 89/99 ΦΔΚ 94/Α/99   

Π. Γ. 304/00 ΦΔΚ 241/Α/00   

Π. Γ.155/04 ΦΔΚ 121/Α/04 Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ  

Π. Γ. 176/05 ΦΔΚ 227/Α/05 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ 

Π. Γ. 149/06 ΦΔΚ 159/Α/06  Π/208/12-9-03 

Π. Γ. 2/06 ΦΔΚ 268/Α/06 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/ 

Π. Γ. 212/06 ΦΔΚ 212/Α/06  νηθ/215/3 1-3-08 

Π. Γ. 82/10 ΦΔΚ 145/Α/10 ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Π. Γ. 57/10 ΦΔΚ 97/Α/10  ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ | 
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Άξζξν 36: Αζθαιίζεηο 

 
36.1. Γεληθά 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία φιν ην 

Πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη Τπεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ, ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εληφο ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή Δ.Ο.Υ., εθφζνλ ην πξνζσπηθφ 

απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη γηα ην αιινδαπφ 

πξνζσπηθφ. 

3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πνπ κπνξεί ζχκθσλα κε ηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία λα αζθαιίδεη παξεκθεξή έξγα, ηα απηνθίλεηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιχςεη κε πιήξε αζθάιεηα ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία φια ηα 

κεραλήκαηά ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε νπδεκία πεξίπησζε, νχηε ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή αηπρήκαηνο, ν 

Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκηά ή νιηθή απψιεηα 

κεραλήκαηνο. 

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο θαη θαηά παληφο θηλδχλνπ (θινπή, θζνξά, 

θσηηά, θαηνιηζζήζεηο θιπ.), γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξαιαβή κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν, 

ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ Τπεξεζία επί ηφπνπ ηνπ Έξγνπ θαη επνκέλσο ζα αλήθνπλ ζ' 

απηήλ. ε πεξίπησζε πνπ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία γίλεηαη ζε απνζήθεο ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε 

άιινπο ρψξνπο καθξηά απφ ην εξγνηάμην, αιιά κέζα ζηα φξηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ε αζθάιηζε ζα θαιχπηεη 

φπσο παξαπάλσ θαη ηε κεηαθνξά. Καλέλα πιηθφ δελ ζα παξαιακβάλεηαη ζην εμσηεξηθφ (έζησ θαη αλ εθεί 

γίλεηαη ν πνηνηηθφο ηνπ έιεγρνο κεξηθά ε νιηθά) θαη γη' απηφ ε αζθάιηζε γηα ηελ κεηαθνξά πιηθψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ είλαη απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

5. Ο Αλάδνρνο ζα ζπλάςεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο κε κηα ε πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, πνπ λα 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εληφο ρψξαο - κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη πνπ ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ 

Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία κπνξνχλ λα αζθαιίζνπλ παξεκθεξή έξγα, ηηο αζθάιεηεο 

ησλ αθφινπζσλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 

ηνπ παξφληνο. 

6. Γηα ην αζθαιηζηήξην «Καηά παληφο θηλδχλνπ ηνπ Έξγνπ» (ηεο παξαγξάθνπ 2) ε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα 

πξέπεη λα ζπλεξγαζζεί (θαη ην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζα ζπλππνβιεζεί) κε εμεηδηθεπκέλν γξαθείν Αζθάιηζεο 

γηα φιν ην δηάζηεκα αζθάιηζεο. 

7. Σν αζθαιηζηήξην «Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ» ηεο παξαγξάθνπ 3) ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν 

ζηελ Τπεξεζία θαηά ηελ Τπνγξαθή ηεο Κχξηαο χκβαζεο. Σν ή θαη ηα αζθαιηζηήξηα αζηηθήο έλαληη ηξίησλ, 

πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ ηεο εθηέιεζεο απ' απηψλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο ή άιιεο ξχζκηζεο ζρεηηθήο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ άιισλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο θιπ. 

8. Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα θαιχπηεη ελδερφκελεο απαηηήζεηο ηξίησλ ιφγσ παξάιεηςεο ηνπ αλαδφρνπ 

λα απνθηήζεη θαηά λφκηκν ηξφπν (φπσο έρεη ππνρξέσζε), ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πιηθψλ, κεραλεκάησλ ή 

κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαιππηφκελσλ απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. 

Δπίζεο ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα θαιχπηεη απαηηήζεηο ηξίησλ ιφγσ δεκηψλ ζε γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο απφ 

ππαηηηφηεηα ή ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ. 

9.  Καηά ηελ ππνβνιή Αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ νη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο Δ..Τ. πεξί "Αζθαιίζεσλ" θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο 

θακηά εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν ηεο Δ..Τ. 

Γηαθνξεηηθά, ε Τπεξεζία, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε αζθαιηζηηθή 

εηαηξία ηεο πξνηίκεζήο ηεο ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα 

ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. 

36.2. Αζθάιηζε ηνπ έξγνπ θαηά παληόο θηλδύλνπ 

 

1 Αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο 

1.1 Αληηθείκελν αζθάιηζεο ζα είλαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπήλ Έξγνπ (εμνπιηζκφο, πιηθά, ππεξεζίεο 
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300.000,00 € 

300.000,00 € 

1.000.000,00 € 

2.000.000,00 € 

θιπ.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηεο χκβαζεο, αλαζεσξήζεσλ ή θαη 

αλαπξνζαξκνγψλ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ 

ηνπο Αζθαιηζηέο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ έξγνπ θαη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθάιηζεο. 

Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκηάο ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή 

νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία (δει. αλσηέξα βία, ηπραία πεξηζηαηηθά 

θαζψο επίζεο ιαλζαζκέλε θαηαζθεπή (MANIFACTURER'S RISK), ιαλζαζκέλε κειέηε (πνπ εθπφλεζε ή ν 

αξρηθφο κειεηεηήο ηνπ έξγνπ ή ν Αλάδνρνο), ειαηησκαηηθά πιηθά, ιαλζαζκέλε εξγαζία θιπ. κε εμαίξεζε ηνπο 

θηλδχλνπο, πνπ ζπλήζσο εμαηξνχληαη θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπλήζε αζθαιηζηήξηα ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ (π.ρ. πφιεκνο, εηζβνιή, αληαξζία, ιατθή εμέγεξζε, επαλάζηαζε, θαηάζρεζε, κφιπλζε απφ 

ξαδηελέξγεηα ή ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία θιπ.) 

1.2 Δπίζεο ζα αζθαιίδνληαη νη κφληκεο ή/θαη πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ν ελ γέλεη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ. Ζ 

αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο θιπ. (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία ή/ θαη ηπραία 

πεξηζηαηηθά. 

2 Γηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Κχξηαο χκβαζεο, ζα ιήγεη δε ηελ εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία ζα ζεσξείηαη ζπληειεζζείζα ε Οξηζηηθή Παξαιαβή. εκεηψλεηαη φηη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε 

έλαληη ιαλζαζκέλεο κειέηεο ζα παξέρεηαη εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πεξίνδν εληφο ηεο 

νπνίαο ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο λα πξνβεί ζηελ επαιήζεπζε φισλ ησλ κειεηψλ. Σν ελ ιφγσ αζθαιηζηήξην 

ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία, καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο 

ηεο πξνθαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηεξίσλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

36.3. Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεοέλαληη ηξίησλ 

 

1. Αληηθείκελν αζθάιηζεο 

Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ηνπ Αλαδφρνπ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΩΝ, θαη νη αζθαιηζηέο 

ζα ππνρξεψλνληαη λα θαηαβάιινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή 

βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαη εμ 

αηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ θαη δηαθφξσλ άιισλ 

ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

2. Γηάξθεηα Αζθάιηζεο 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην 

ηφπν ηνπ έξγνπ, ζα ιήγεη δε ηελ εκεξνκελία ηεο απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. Μεηά ηελ 

απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο έλα φκνην ζπκβφιαην ζα θαιχςεη φιε ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ Οξηζηηθή 

Παξαιαβή. 

3. Όξην απνδεκίσζεο 

3.1 Σα φξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε ζε έλα απηνηειέο αζθαιηζηήξην 

αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, πξέπεη λα είλαη θαηά πεξηζηαηηθφ ηα αθφινπζα: 

Γηα πιηθέο δεκηέο (ζεηηθέο ή απνζεηηθέο) ζε πξάγκαηα ηξίησλ θηλεηά ή αθίλεηα αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηξίησλ Γηα 

ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ θαη' άηνκν θαη αηχρεκα 

Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ 

αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ 

Αλψηαην φξην επζχλεο αζθαιηζηηθψλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο αζθάιεηαο (ην πνζφ απηφ ζα κεηψλεηαη ζην 20% θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο ζπληήξεζεο) 

3.2 Ζ Τπεξεζία, ην ελ γέλεη Πξνζσπηθφ ηεο, νη ηπρφλ 

χκβνπινη θαη Μειεηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο 

ζεσξνχληαη ΣΡΗΣΑ ΠΡΟΩΠΑ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο δηαζηαπξνχκελεο επζχλεο αιιήισλ 

(CROSS LIABILITY). 

3.3 ην αζθαιηζηήξην πκβφιαην ζα πξέπεη ξεηψο λα 
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αλαθέξεηαη φηη: 

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε 

ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ. Θα 

θαηαβάιιεη δε θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε 

κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ, πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε ζαλ αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ. 

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αγσγήο θαηά ηεο Τπεξεζίαο, ησλ Μειεηεηψλ, ησλ 

πκβνχισλ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε 

πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ. 

36.4. Γεληθνί όξνη πνπ αθνξνύλ ζηα αζθαιηζηήξηα «θαηά παληόο θηλδύλνπ ηνπ έξγνπ» θαη 

«αζηηθήοεπζύλεο έλαληη ηξίησλ» 

 

1. ηα αζθαιηζηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

· Ζ Τπεξεζία, νη χκβνπινί ηεο, νη Μειεηεηέο, νη ζπλεξγάηεο ηεο θαη νη ππάιιεινί ηεο ζα είλαη 

ζπλαζθαιηδφκελνη. 

· Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα δελ δχλαληαη λα αθπξσζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ ή ιήμνπλ ρσξίο ηε γξαπηή, δηα 

ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ε νπνία ζα έρεη επηδνζεί ηφζν 

πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηελ Τπεξεζία ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκέξεο πξν ηεο νξηδφκελεο 

εκεξνκελίαο αθπξψζεσο. 

· ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο κεηαβηβάδεη θαη εθρσξεί ζηελ 

Τπεξεζία εμ αξρήο ηα πνζά ησλ απαηηήζεψλ ηνπ απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, πνπ ζα 

θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηελ Τπεξεζία χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη έγγξαθε 

ζπλαίλεζε ή άιιε ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

· Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηεο ππεξεζίαο, ησλ ππαιιήισλ 

ηεο, ησλ κειεηεηψλ, ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ βιάβε ή 

δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 

· Ζ ππεξεζία, ην πξνζσπηθφ ηεο θαζψο θαη φινη νη ζχκβνπινη, ζπλεξγάηεο ηεο, κειεηεηέο θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπο ζεσξνχληαη σο ηξίηα πξφζσπα. 

· 4Με ην αζθαιηζηήξην θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηεο ππεξεζίαο, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ 

αζηηθνχ θψδηθα. 

· Κάζε αζθαιηζηήξην ζα είλαη ζε ηζρχεη θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθπξσζεί ή λα ιήμεη ε 

ηζρχνο ηνπ, ρσξίο γξαπηή εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

· Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδίδεη ζηελ Τπεξεζία ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δεθαπέληε (15) εκέξεο 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ αξρίζεη ε πεξίνδνο αζθάιηζεο (εθηφο αλ άιισο πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε). 

Γηαθνξεηηθά ε Τπεξεζία, ρσξίο εηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε 

αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο πξνηίκεζεο ηεο, ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. 

2. ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην έξγν ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, κπνξεί λα αζθαιηζηεί έλαληη φισλ ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ απφ ηελ 

Τπεξεζία θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

36.5. Γεληθνί όξνη αζθάιηζεο 

 

1. Καηά ηε ζχλαςε ησλ παξαπάλσ αζθαιίζεσλ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ, Ννκνζεηηθψλ Γηαηαγκάησλ, Καλνληζκψλ θιπ πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη έρνπλ 

εθαξκνγή ζηελ Διιάδα (π.ρ. Ν.Γ. 400/70, Ν. 489/76, Ν. 1256/82, Ν. 1418/84 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ Νφκν 2229/94, Π.Γ. 609/85 θιπ ). 

2. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο θιπ ησλ Αζθαιηζηεξίσλ. Οη παξερφκελεο 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, νη νηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί φξνη, εμαηξέζεηο, απαιιαγέο θιπ ππφθεηληαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

3. Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ ή πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 

ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ. θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη 
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απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά 

ησλ αζθαιηζηεξίσλ. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπ ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ ζαλ κε ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηελ Τπεξεζία, ε ηειεπηαία 

δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηα πην πάλσ Αζθαιηζηήξηα θαη λα 

παξαθξαηήζεη (εληφθσο κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο) ην πνζφ ησλ αζθαιίζεσλ, είηε απφ ην ιαβείλ ηνπ, 

είηε κε θαηάπησζε αλαιφγνπ πνζνχ απφ ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ θαιήο εθηέιεζεο ή αλαιήςεσο 

θξαηήζεσλ. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην 

νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ε Τπεξεζία γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ηνπ ή ησλ 

αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη λα 

ηα παξαθξαηήζεη απφ ην ιαβείλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα. 

Ζ ππεξεζία επηθπιάζζεη ζε απηή ην δηθαίσκα λα παξαθξαηεί απφ ην ιαβείλ θιπ. ηνπ αλαδφρνπ θάζε πνζφ ην 

νπνίν δελ ζα είλαη δπλαηφ λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ, αλσηάησλ νξίσλ 

θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίσλ. 

5. ε πεξίπησζε, πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία, κε ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζπλνκνιφγεζε ηηο αζθαιίζεηο, 

παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά θιπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγσ ή αηηία, ν 

αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο ή βιάβεο θιπ ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ε 

Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα παξαθξαηήζεη απφ νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ή εγγχεζή ηνπ 

νπνηαζδήπνηε θχζεο, ηα πνζά, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ δεκηάο 

ή βιάβεο. 

6. Ο αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ππεξεζία γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο απφ απηφλ ζε ζρέζε κε ηα 

πνζά πνπ ηνπ είρε θαηαβάιεη, ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηφζν ζην 

Καηά Παληφο Κηλδχλνπ φζν θαη ζηα άιινπ ηχπνπ αζθαιηζηήξηα, πνπ θαιχπηνπλ ην ίδην ην έξγν (ΠΤΡΟ, 

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΜΔΝΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ θιπ) ηνλ εμήο Δηδηθφ Όξν: 

ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ: 

«Πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία λα θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θιπ απνδεκίσζε, 

πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ εγγξαθή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο ππεξεζίαο». 

Δθφζνλ ε ππεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο 

δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή άιινπ είδνπο εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά 

ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ ππεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή 

εηαηξία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ ππεξεζία κεηά απφ 

αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

7. Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Τπεξεζία θαη' νπδέλα ηξφπν λα απαιιάζζεη απφ ηηο 

επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Κχξηα χκβαζε. 

Άξζξν 37: Δηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν 

 
Υπνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ  αδεηώλ 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θάζε άδεηαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηνπο αλσηέξσ Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θιπ θαη πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Γηα ην αίηεκα 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξαπάλσ άδεηα ζα ελεκεξψλεηαη ε Τπεξεζία Δπίβιεςεο. 

Ζ Τπεξεζία Δπίβιεςεο ζα βνεζήζεη δηα εγγξάθσλ ζπλεγνξίαο ζηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, ζηελ έθηαζε πνπ είλαη 

αλαγθαίν θαη εθηθηφ. Σνχην δελ κεηψλεη ηελ νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, αλεμάξηεηα κε ηελ χπαξμε, ή 

κε, θαη /ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνηαο βνήζεηαο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηελ έγθαηξε 

ελέξγεηα, ψζηε λα κελ πξνθχπηεη θακηά θαζπζηέξεζε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Εηδηθέο Υπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηηο πεξηπηώζεηο ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο εξγαζίαο - εξγαζίαο 

ζε αξγίεο θαη ενξηέο 

 

Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο ή λπθηεξηλήο εξγαζίαο θαηά ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο ζχκθσλα κε φζα 
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ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο δεν 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηε ζρεηηθή άδεηα θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ 

ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ θαζίζηαηαη αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ε ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία 

ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ εθηειεί ρσξίο αληίξξεζε θαη 

ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθ' φζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη δελ ππάξρεη 

άιιε δπλαηφηεηα, γηα εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία απηφ δελ ζα απνηειέζεη 

δηθαηνινγία γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε δαπάλε ηνπ πξφζζεην θαη 

ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη θαηάιιεια κέζα, πνπ 

λα επηηξέπνπλ ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηελ απφ θάζε άπνςε απνδνηηθφηεηα εθηέιεζεο 

ησλ έξγσλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ερνξχπαλζε θαη ψξεο θνηλήο εζπρίαο 

ζηελ πεξηνρή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. Καηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηηο λπθηεξηλέο 

ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ερνξππαίλνπλ ηελ πεξηνρή θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ερνξχπαλζε. 

Σνλ αλάδνρν επίζεο βαξχλνπλ: 

· Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, πνπ απαηηνχληαη θαη πνπ ζα εθηεινχληαη απαξαίηεηα απφ 

δηπισκαηνχρν κεραληθφ κε ζθνπφ ηελ ιήςε ζηνηρείσλ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ θαζψο 

θαη ηελ ιήςε ζηνηρείσλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ, θάζε θνξά, πνπ απηφ απαηηείηαη θαηά ηα 

δηαδνρηθά ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ . 

· Ζ δαπάλε ιήςεο θσηνγξαθηψλ θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, πνπ εθηειείηαη, φπσο 

ηήξεζεο πιήξσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απηνχ, εκεξνινγίνπ έξγνπ θαη βηβιίνπ θαηακέηξεζεο ησλ 

εξγαζηψλ. 

· Οη δαπάλεο πξνζσξηλήο ζήκαλζεο θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε θαη κε απνθιεηζηηθά 

δηθέο ηνπ δαπάλεο νηαδήπνηε θζνξά πξνθαιέζεη ζηνλ Ηεξφ Ναφ Αγίνπ Παληειεήκνλα θαη ζηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν. 

ΣΡΙΠΟΛΗ, 05-04-2019 
 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΥΑΗΛ ΜΤΡΝΙΩΣΗ 

Πνι. Μερ/θφο κε Α΄ β. 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 

Ζ Αλαπι. Πξντζηακέλε 

 Σκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο  

Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

 

ΔΤΑΝΘΙΑ ΙΓΔΡΗ 

Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β. 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΩΣΟΓΙΑΝΝΗ 

Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β. 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ ππ’ αξ. 1040/2019 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
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