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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άξζξν 1ν: Γεληθά
1.1 Η παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο
ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο
θαη κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηπρφλ κειεηψλ πνπ κπνξεί
λα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί, ζα εθηειέζεη φιεο
ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
1.2 Η παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο
ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ ηίζεληαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο
ηνπ ππφςε έξγνπ. Γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ
απνιχησο νη φξνη θαη ηεο Γηαθήξπμεο.
1.3 Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη πθίζηαηαη πιήξεο ηεχρνο
κειέηεο ην νπνίν είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο, θαη ζπλεπψο νπδεκία νπζηψδεο παξέθθιηζε
απφ ηελ κειέηε πξφθεηηαη λα επέιζεη ζην ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 2ν: Οξηζκνί – Δπεμεγήζεηο
2.1 Παξαηίζεληαη θαη νη αθφινπζνη νξηζκνί:
«Έξγν»

Σν ζχλνιν ησλ νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εξγαζηψλ, φπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα, ζηηο ηερληθέο
πεξηγξαθέο θαη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε,
γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ.

«Δξγνηάμην, Σφπνο
ησλ Δξγαζηψλ»
«Αληίθιεηνο
ή Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ Αλάδνρν ζε
Νφκηκνο
θάζε ζπλαιιαγή ηνπ κε ηνλ Δξγνδφηε ζρεηηθά κε ην Έξγν. Ο
Δθπξφζσπνο ηνπ
Αλάδνρνο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα αληηθαζηζηά ηνλ
Αλαδφρνπ»
Δθπξφζσπφ ηνπ. Η αληηθαηάζηαζε ηζρχεη, έλαληη ηνπ
Δξγνδφηε, απφ ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζή ηεο ζ’ απηφλ
(άξζξν 140 ηνπ Ν.4412/16) .
«Μεραληθφο (ή επί
Ο Μεραληθφο, πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμίνπ
ηφπνπ ηνπ έξγνπ
εθπξφζσπνο) ηνπ
Αλαδφρνπ»
«πληνληζηήο γηα
ζέκαηα
αζθάιεηαο
θαη
πγείαο θαηά ηελ

Kάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ν εξγνιάβνο
νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, αλαζέηεη ηα θαζήθνληα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηε παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.
305/96 (ηερληθφο αζθαιείαο).

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ»
«Ηκέξεο»

Οπνπδήπνηε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα Δ..Τ. ν φξνο
“εκέξεο”, λννχληαη πάληνηε νη εκεξνινγηαθέο εκέξεο.

«Υξνλνδηάγξακκα»

Σν Υξνλνδηάγξακκα ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νη ηκεκαηηθέο
θαη ε ηειηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζε
εκεξνινγηαθέο
εκέξεο.
Σν
αξρηθφ
Υξνλνδηάγξακκα
Καηαζθεπήο, πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εμεηδηθεχεηαη κέζα ζε 15 εκέξεο,
ζπκπιεξψλεηαη θαη νξηζηηθνπνηείηαη σο πξνο ηα ελδηάκεζα
ζηάδηα, θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία, απνηειεί ζηνηρείν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο
ηνπ Έξγνπ (ΠΠΔ)-άξζξν 158 ηνπ Ν.4412/16, φπνπ απαηηείηαη
ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ (γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο
ΦΠΑ, κηθξφηεξνπ ησλ 1.500.000€ δελ απαηηείηαη).

«Καλνληζκνί,
Πξφηππα, Κψδηθεο,
Πξνδηαγξαθέο»

Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε Καλνληζκνχο, Πξφηππα, Κψδηθεο ή
Πξνδηαγξαθέο αθνξά ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζή ηνπο θαη
δεκνζίεπζε πνπ ηζρχεη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
χκβαζεο.

.
Άξζξν 3ν: Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο
3.1 Η δεκνπξάηεζε θαη εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Ο.Σ.Α. δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο
δηαηάμεηο:
1) Σνπ Ν. 4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»
2) Σνπ Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ Α’ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο
θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ), θαηά ην κέξνο πνπ ηζρχεη,
3) Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
4) Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
5) Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
6) Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν.4412/16.
7)Σνπ Ν.4278/2014(ΦΔΚ Α’ 157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκψλ
ζπκκεηνρήο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα»,
8)Σνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα –Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ
ηνπ π.δ. 318/1992 (ΦΔΚ Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο (ΦΔΚ Α΄74) θαη εηδηθφηεξα ην
άξζξν 1 απηνχ,
9) (Μέρξη ηηο 31/12/2016) ηνπ Ν.3886/2010 (ΦΔΚ Α΄173) « Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά
ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ
Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνχιηνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ
2007,
10) Σνπ Ν.3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη κε ην Ν,4412/16.
11) Σνπ Ν. 3852/2006 « Πξφγξακκα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη κε ην Ν,4412/16.
12) Σνπ ΠΓ. 171/87 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ γηα έξγα ΟΣΑ»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν,4412/16.
13) Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη
εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
3.2 πκβαηηθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη πξνζαξηεκέλα ζηε χκβαζε, αιιά
αλαγλσξίδνληαη ακνηβαία φηη ηζρχνπλ είλαη:
1) Διιεληθφ πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384
2) Οη ηζρχνληεο Πνιενδνκηθνί Καλνληζκνί (π.ρ. Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο,
Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο, Καλνληζκφο γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θ.ιπ.)
3) Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο θαη ην παξάξηεκά ηνπ πνπ εγθξίζεθε κε
ηελ απφθαζε ΔΓ 2α/01/ΦΝ 310/8-3-85 Τ.Γ.Δ
4) Ο Νένο Καλνληζκφο γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα πνπ
εγθξίζεθε αξρηθά κε ηελ Γ11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΔΚ 1068 Β’/91) θαη
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηελ Γ17α/116/4/ΦΝ/429/18-10-00 (ΦΔΚ 1329 Β’
/6-11-00) απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ν Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο πνπ εγθξίζεθε
κε ηελ Γ17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΔΚ Β 2184/20-12-99) απφθαζε ηνπ
Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ.
5) Σν Π.Γ. 778/80 πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ.
6) Σν Ν. 1568/85 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»
7) Σν Π.Γ. 1073/81 πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα
νηθνδνκψλ θ.ιπ.
8) Σν Π.Γ. 305/96 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
92/57/ΔΟΚ».
9) Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο (π.ρ. αγσγνί θαη ηζηνί ησλ Ο.Κ.Ω.).
10) Ο Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
11) Οη πκβαηηθνί φξνη ησλ εγθεθξηκέλσλ κε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Αλαιπηηθψλ
Σηκνινγίσλ Οηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ.
Γ17α/09/136/ΦΝ.437/04 απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩ.ΓΔ, θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ
Δξγαζηψλ, πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ. Γ17α/01/93/ΦΝ.437/04 απφθαζε ηνπ
ΤΠΔΥΩ.ΓΔ ζε φηη αθνξά ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ θαη ηνλ ηξφπν επηκέηξεζήο
ηνπο, φηαλ απηά δελ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο θαη ζηα ζηνηρεία
ηεο κειέηεο (ζρέδηα, ηερληθέο πεξηγξαθέο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.). Σελ
Γ17α/04/114/ΦΝ.437/3-8-07 (ΦΔΚ 1584Β΄) απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩ.ΓΔ κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε αλαπξνζαξκνγή θαη ηξνπνπνίεζε ησλ εληαίσλ ηηκνινγίσλ Έξγσλ
Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ θαη Πξαζίλνπ (εγθχθιηνο 25/2007).
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη
ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππεξηζρχνπλ ηα ηειεπηαία.
11) Σα Γειηία Γηαπίζησζεο Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκνζίσλ
Έξγσλ ζε φηη αθνξά ηα εκεξνκίζζηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ

λα ππνινγηζζνχλ ηηκέο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
Παξάξηεκα Σηκνινγίνπ ή λα πιεξσζνχλ εξγαζίεο πνπ γίλνληαη απνινγηζηηθά.
Άξζξν 4ν: Αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο
4.1 Η αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ
απξνβιέπησλ δαπαλψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, κεησκέλν
θαηά ην πνζνζηφ ηεο κέζεο έθπησζεο.
Άξζξν 5ν: πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο
πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο είλαη ηα θαη’ απνθνπή ηηκήκαηα θαη νη ηηκέο κνλάδνο
ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, κεησκέλεο θαηά ην αληίζηνηρν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ
πξνζέθεξε ν αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά πνζνζηψλ ή εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο
θαη απμεκέλεο θαηά ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη γηα φθεινο ηνπ
αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ
θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ ή θαη νη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην
ηηκνιφγην ηεο κειέηεο.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ εξγαζηψλ ηεο κειέηεο ειήθζεζαλ ππ’ φςε νη
εηδηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη νη ηδηαίηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην
θφζηνο θάζε εξγαζίαο.
Γηα ηελ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ζχλζεηεο ηηκέο, ζα
εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απεπζείαο ε ζχλζεηε ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο,
απνθιεηφκελεο ηεο απνδνρήο αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αλαιπηηθή επηκέηξεζε
θαη πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ιφγσ ηνπηθψλ δπζρεξεηψλ ή άιισλ ιφγσλ.
ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη κεηαθηλήζεηο (ρσξίο
ηελ ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ) θαη νη πξνζσξηλέο ελαπνζέζεηο ησλ πξντφλησλ
θαζαηξέζεσλ θαη απνμειψζεσλ ζε αζθαιείο θαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα θνξησζνχλ ζηα κεηαθνξηθά κέζα θαη λα απνκαθξπλζνχλ. Δπίζεο,
φπνπ απαηηείηαη, ζα γίλεηαη ρξήζε θάδσλ κε εληζρπκέλν κνπζακά επηθάιπςεο θαη
ζσιελψζεσλ (ρνάλεο) γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ
θαζαηξέζεσλ – απνμειψζεσλ θαη ινηπψλ αρξήζησλ εξγνηαμηαθψλ πιηθψλ.
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο (ρσξίο ρξήζε
κεραληθψλ κέζσλ) θαη νη κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ θαη απνμειψζεσλ
θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξρέο, εθηφο εάλ
αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο.
Θα γίλεηαη θαζαξηζκφο φισλ ησλ ρψξσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ
απνθνκηδή ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ.
.Σα πιηθά απνμειψζεσλ πνπ ζα θξηζνχλ - απφ ηελ Τπεξεζίαεπαλαρξεζηκνπνηήζηκα ζα κεηαθέξνληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ,
ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζή ηνπ, ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν εξγνδφηεο
(Γήκνο Γνμάηνπ), ζηελ πιήξε θπξηφηεηα ηνπ νπνίνπ ζα πεξηέιζνπλ.
Σπρφλ παξεθθιίζεηο απφ ηα παξαπάλσ ζα γίλνληαη κφλνλ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε
ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ηελ θαιή θαη αζθαιέζηεξε θαηαζθεπή.
Άξζξν 6ν: ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο
6.1 Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο δηαθήξπμεο.
6.2 Ιζρχνπλ ην βειηησκέλν εληαίν ηηκνιφγην νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νδνπνηίαο,
πδξαπιηθψλ θαη πξαζίλνπ θαζψο θαη νη εγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηνπ ΑΣΗΔ θαη ηα
αληίζηνηρα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα, ν πίλαθαο άξζξσλ θαη ηηκψλ γηα ηελ πεξίπησζε
ζχληαμεο πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ.

6.3 ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα
παξαπάλσ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 6.1 θαη 6.2 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ε ηειηθή επηινγή ζα αλήθεη ζην Γήκν Γνμάηνπ θαη ν αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί αλαληίξξεηα ζ’ απηήλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα
πξνβάιιεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα απνδεκίσζε, απφ απηήλ ηελ αηηία.
Άξζξν 7ν: Μειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαη φξσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ- Γηθαίσκα
κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
7.1 Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηε δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν
αλάδνρνο:
7.1.1 Έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηελ ηνπνζεζία, ηε δηακφξθσζε θαη ηε θχζε ηνπ
εδάθνπο ηνπ έξγνπ θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ εηδηθψλ θαη ηνπηθψλ
ζπλζεθψλ πξφζβαζεο θαη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ
7.1.2 Έρεη κειεηήζεη κε θάζε πξνζνρή ηα δεδνκέλα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο
εθαξκνγήο ησλ ηεπρψλ κειέηεο θαη δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ
7.1.3 Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
παξαπάλσ εηδηθέο ζπλζήθεο θαη φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ
απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη γηα πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ παξέιεηςε λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή
ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη θάζε πιεξνθνξία, πνπ έρεη ζρέζε κε ηε κειέηε ησλ
ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γεληθά.
7.1.4 Η ελδερφκελε παξνπζία άιισλ εξγνιεπηψλ θαη ζπλεξγείσλ Ο.Κ.Ω. θαη ε
παξάιιειε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ απηνχο δε ζπλεπάγεηαη θακία κεηαβνιή ησλ
πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
7.1.5 Οη επεκβάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επεηγνπζψλ εξγαζηψλ ζα
πξνγξακκαηίδνληαη κε βάζε εληνιή εθηέιεζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.
7.1.6 Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιινπλ κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο,
εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132,
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη, σο εθ ηνχηνπ,
ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία
έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
Άξζξν 8ν: ΄Δλαξμε Δξγαζηψλ - Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο
8.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα κελ θαζπζηεξήζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο
πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 145, § 2, Ν. 4412/16.
8.2 χκθσλα κε ην άξζξν 145 § 2, Ν. 4412/16, ε κε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ
ππνβνιήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ
αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ
θπξψζεσλ θαη απνηειεί ιφγσ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 160 §
5, Ν. 4412/16, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο
ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηκεκάησλ ηνπ, παξά
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, φηαλ
πθίζηαηαη ιφγνο έθπησζεο.

8.3 χκθσλα κε ην άξζξν 72, § 1β, Ν. 4412/16 θαη πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 17 ηεο
δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ , ε εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε νξίδεηαη ίζε κε 5% ηεο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.
8.4 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο ζηηο εθάζηνηε
εθδηδφκελεο εληνιέο πιεξσκήο. Οη θξαηήζεηο απηέο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 5% επί
ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ πηζηνπνίεζε θαη ζε
πνζνζηφ 10% επί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ, πνπ ελδερνκέλσο πεξηιεθζνχλ ζηελ
πηζηνπνίεζε πξνζσξηλά κέρξη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο (άξζξν 152 παξ. 12
ηνπ Ν. 4412/16). Οη θξαηήζεηο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ νπνηεδήπνηε απφ ηνλ
αλάδνρν, κεξηθά ή νιηθά κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή. Οη εγγπήζεηο απηέο
πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ππεξεζία επηκεηξήζεηο. Η κείσζε
απνθαζίδεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, χζηεξα απφ ηελ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ,
ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ εηδηθφ απνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ νπνίσλ έρνπλ εγθξηζεί
νη επηκεηξήζεηο. Γεληθά γηα ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηεο κε
ηηο θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ, ηηο κεηψζεηο ηεο, ηελ
επηζηξνθή ηεο θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη απηή, έρνπλ ηζρχ νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16.
8.5 Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαιεθζεί απφ θνηλνπξαμία, έρνπλ ηζρχ θαη νη εηδηθέο
ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ Ν. 4412/16, πνχ αθνξνχλ ζηηο εγγπήζεηο θαιήο
εθηέιεζεο, ζηελ επζχλε ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζην
δηνξηζκφ εθπξνζψπνπ θαη αλαπιεξσηνχ απηνχ, ηεο θνηλνπξαμίαο, σο θαη ζηνλ
ηξφπν αληηθαηάζηαζεο απηψλ, ζηνλ ηξφπν ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ αλ ππάξμεη
πηψρεπζε ή ζάλαηνο ελφο ε πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο θιπ.
8.6 χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ηνπ άξζξνπ 17 ηεο δηαθήξπμεο ε
εγγχεζε κπνξεί λα παξαζρεζεί κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ
Μεραληθψλ Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Δ.Σ.Α.Α. –Σ..Μ.ΔΓ.Δ.) ή Σξαπεδψλ
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη μελφγισζζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο. Η εγγχεζε κπνξεί επίζεο λα
παξαζρεζεί κε Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη _αλείσλ, κε
παξαθαηάζεζε ζ' απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή ρξενγξάθσλ. Οη
ζρεηηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη απαξαηηήησο λα απεπζχλνληαη ζηνλ Δξγνδφηε,
φπσο θαζνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε, λα έρνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Αλαδφρνπ, ηνλ
ηίηιν ηνπ έξγνπ θαη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο, θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ φξν φηη ν
εγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα δηαηξέζεσο θαη δηεδήζεσο θαη αλαγλσξίδεη
αλεπηθχιαθηα ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιεη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο θακία
έλζηαζε ή αληίξξεζε, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. ε
πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη ππέξ φισλ, απφ θνηλνχ,
ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ.
Άξζξν 9ν: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
9.1 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζθεπάζεη θαη λα απνπεξαηψζεη ην έξγν κέζα ζε
πξνζεζκία εθαηφλ είθνζη (120) ζπλνιηθά εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο (εληαία πξνζεζκία).
Άξζξν 10ν: Τπέξβαζε πξνζεζκηψλ – Πνηληθέο ξήηξεο
10.1 Γηα ηηο πνηληθέο ξήηξεο γηα παξαβίαζε ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ εθαξκνγή
έρεη ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/16.
10.2 ηε ζχκβαζε αλαθέξνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο, νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ, εάλ ν αλάδνρνο ππεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ, ηε ζπλνιηθή θαη ηηο
ηπρφλ ηεζείζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν

148 § 2, Ν. 4412/16. Η πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα
ππεξβάζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε 15% ηεο κέζεο εκεξεζίαο αμίαο
ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην 20% ηεο πξνβιεπφκελεο απφ
ηε ζχκβαζεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα
15% ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε
20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν
ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ηπρφλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ρσξίο ην ΦΠΑ, πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ
έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην 6% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α.
Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ.
Η πνηληθή ξήηξα γηα ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία είλαη αλέθθιεηε (148 § 1, Ν. 4412/16).
10.3 Γηα ηελ έγθξηζε παξαηάζεσλ ησλ πξνζεζκηψλ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 10
ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/16. Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δελ
αλαγλσξίδεηαη παξά κφλν γηα ιφγνπο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε. Οη δπζκελείο θαηξηθέο
ζπλζήθεο ζεσξνχληαη ιφγνο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο
πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, κφλν θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο.
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηελ αλάγθε λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία κε
απφιπηε αθξίβεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβιέςεη ηελ
δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε βάξδηα, αλ ε θαλνληθή βάξδηα δελ επαξθέζεη, κε ή
ρσξίο ππεξσξίεο θαη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε εκέξεο αξγηψλ θαη ενξηψλ. Η
νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ζα
βαξχλεη ηνλ ίδην θαη δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα δηθαίσκα γηα θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε
απνδεκίσζεο. Οη θάζε είδνπο άδεηεο γηα ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή απαζρφιεζε
πξνζσπηθνχ, ζα εθδνζνχλ κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. Η ππεξεζία, αλ ρξεηαζηεί, ζα
ζπλεγνξήζεη ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ ρνξήγεζε ηέηνησλ αδεηψλ.
10.4 Μέζα ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ
νινθιεξσζεί φιεο νη εξγαζίεο θαη λα παξαδνζεί ην έξγν γηα ρξήζε.
10.5 Μεηά ηελ πεξαίσζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ
ππεξεζία αίηεζε γηα ρνξήγεζε βεβαίσζεο γηα ηε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.
Η κε χπαξμε ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο επηθέξεη απηφκαηα ηελ επηβνιή ηεο
πξνβιεπφκελεο πνηληθήο ξήηξαο.
Άξζξν 11ν: Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ – Μεραληθφο εμνπιηζκφο –
Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ
11.1 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε
πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ (15) θαη φρη πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ λα
ππνβάιιεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε πξνζεζκίεο ζπλνιηθήο θαη
ηκεκαηηθήο πεξαίσζεο, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 § 1 ηνπ Ν.
4412/16. Η Τπεξεζία εγθξίλεη ην ρξνλνδηάγξακκα κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο,
κε ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο 145 § 2 ηνπ Ν. 4412/16. χκθσλα κε ην
άξζξν 145 § 3 ηνπ Ν. 4412/16, ην ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη
πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ,
ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ
ρξνληθή αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ ή νκάδσλ εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ
δηάγξακκα θαη ην νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ κε αλαθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ θαη
κεραλήκαηα πνπ δηαζέηεη ν αλάδνρνο ζε ηερληθά κέζα θαη ηα πιήξε ζηνηρεία
ζηειερψλ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Σν ρξνλνδηάγξακκα έρεη ηε κνξθή γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο
GANTT, ζην νπνίν ζα νξίδνληαη ρξνλνινγηθά ε έλαξμε, ε δηάξθεηα θαη ε
απνπεξάησζε ηνπ Έξγνπ, φπσο θαη νη επί κέξνπο νκάδεο εξγαζηψλ ψζηε λα
απνδεηθλχεηαη φηη ην Έξγν ζα πεξαησζεί κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε

πξνζεζκίεο θαη φηη ε εθηέιεζή ηνπ ζα πξνρσξήζεη νκαιά. ε πεξίπησζε πνπ ε
Τπεξεζία θξίλεη αλαγθαίν πξέπεη λα ζπληάζζεηαη θαη ρξνλνδηάγξακκα δηθηπσηήο
αλάιπζεο (ηχπνπ PERT ) γηα ηνλ έιεγρν ηεο ινγηθήο ζχλδεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο
νξγάλσζεο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηηζεκέλσλ ρξνληθψλ ζηφρσλ.
Δάλ ε έγθξηζε δε γίλεη κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ή αλ δε δεηήζεη γξαπηά ε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ή αλακνξθψζεηο , ην
ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα
απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
11.3 Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη, φηαλ κεηαβιεζνχλ νη
πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ.
Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
νη κέζνδνη εξγαζίαο, ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη απνδφζεηο ηνπο,
ν αξηζκφο ησλ εξγαηψλ θιπ, γηα ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη πνπ λα εδξαηψλνπλ
ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνηάζεσλ (άξζξν 145 § ηνπ Ν. 4412/16.
11.5 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ
εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη θάζε κήλα, ζηελ
πεξίπησζε πνπ θάπνηα εξγαζία μέθπγε απφ απηφ, νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά
πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ.
11.6 Η ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο πνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζα παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί
έθπησηνο (άξζξν 160 ηνπ Ν. 4412/16, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο πνπ θνηλνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 143 § 1
ηνπ Ν. 4412/16.
11.7 Δπίζεο, έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο εάλ δε ζπκκνξθσζεί πξνο
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε 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 Τπεξεζίαο, άξζξν 160 ηνπ Ν. 4412/16.
Άξζξν 12ν: Πξνζσπηθφ αλαδφρνπ – _Γεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηνλ αλάδνρν
12.1 χκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ Ν. 4412/16, ην έξγν δηεπζχλεηαη θαη επηβιέπεηαη–
παξαθνινπζείηαη επί ηφπνπ εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο απφ ηερληθνχο πνπ
έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η
επί ηνπ ηφπνπ ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηνπ
αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ
θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ ή θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν εθ’ φζνλ έρεη ηα απφ ην
λφκν δηθαηψκαηα γηα ηελ επίβιεςε ηέηνηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε αηνκηθήο
επηρείξεζεο
12.2 Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη πίλαθα ηνπ
επηζηεκνληθνχ, επνπηηθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη δειψζεηο αλαζέζεσο- αλαιήςεσο ηεο επίβιεςεο –
παξαθνινχζεζεο επί ηφπνπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζε αξκφδηνπο επηβιέπνληεο
κεραληθνχο, πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα.
Δθ΄ φζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ αιιάμεη ν επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ – επηβιέπσλ
κεραληθφο, πξέπεη λα θαηαηεζνχλ λέεο δειψζεηο αλαζέζεσο θαη αλαιήςεσο
επίβιεςεο – παξαθνινχζεζεο επί ηφπνπ απφ ην λέν Μεραληθφ θαη γηα ην ηκήκα ηνπ
έξγνπ πνπ απνκέλεη.
12.3 Η ακνηβή γηα ηελ επίβιεςε – παξαθνινχζεζε επί ηφπνπ ησλ εξγαζηψλ κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη αλ πξνθχπηεη, πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ
αλαδφρνπ θαη βαξχλεη απνθιεηζηηθά απηφλ.
12.4 Όινη νη κεραληθνί πξέπεη λα είλαη ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. Η Γηεπζχλνπζα
ην έξγν Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην

εξγνηάμην νπνηνπδήπνηε απαζρνινχκελνπ ζε απηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ
ζεσξήζεη αθαηάιιειν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
12.5 Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη
πξνζθφκηζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ
θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η
παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα, ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη γηα ηνπο
ππαιιήινπο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ή θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ν
αξηζκφο ησλ ηερληθψλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε
θχζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Άξζξν 13ν: Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ – Δπίβιεςε εξγαζηψλ
13.1 Η δηνίθεζε ηνπ έξγνπ, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ έξγνπ αζθνχληαη
απφ ηελ αξκφδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ.
13.2 Η Γηεπζχλνπζα ην Έξγν Τπεξεζία, ζα εθπξνζσπείηαη ζηνλ ηφπν ηνπ Έξγνπ
απφ Μεραληθφ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηερληθνχο βνεζνχο πνπ ζα νξίζεη κε
απφθαζή ηεο . Ο Μεραληθφο απηφο ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ ζα
αλαθέξεηαη σο «Δπηβιέπσλ Μεραληθφο».
χκθσλα κε ην άξζξν 136 ηνπ Ν. 4412/16, ηα θαζήθνληα ηνπ επηβιέπνληα είλαη λα
εθπξνζσπεί ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζην Δξγνηάμην ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν,
ρσξίο απηφ λα κεηψλεη ηηο ζπκβαηηθέο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο ζα
ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο νδεγίεο ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο, ζε
πεξίπησζε δε δηαθσλίαο ηνπ κε απηέο νθείιεη λα γλσξίζεη άκεζα θαη εγγξάθσο ηηο
ζέζεηο ηνπ ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
13.3 Ο δηεπζχλσλ απφ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο ηα έξγα ππνρξενχηαη κεηά
απφ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ ηα
έξγα ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ή ζηνπο άιινπο ηφπνπο παξαγσγήο, άξζξα 138 § 14 ηνπ
Ν. 4412/16 θαη 45 § 6 ηεο Δ..Τ.
13.4 Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη ή λα
αλαπιεξψζεη ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ, γλσξίδνληαο ηνχην κε έγγξαθφ ηεο ζηνλ
αλάδνρν.
Άξζξν 14ν: Αλαζεψξεζε ηηκψλ
14.1 Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ,
έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 4412/16.
14.2 Η ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ πεξηνξίδεηαη ζην εκεξνινγηαθφ ηξίκελν εθθίλεζεο γηα
έξγα πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 1.500.000€ ρσξίο ΦΠΑ, άξζξν 153 § 5 ηνπ Ν.
4412/16.
Άξζξν 15ν: Απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ – Νέεο εξγαζίεο
15.1 Ο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16.
15.2 Πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε ν Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ Πξσηφθνιιν
Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ. (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.)
15.3 Σν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 § 5α,5β
θαη 5γ ηνπ Ν. 4412/16.
ηελ πεξίπησζε ζχληαμεο Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 § 5α θαη 5β ηνπ Ν. 4412/16, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα

εγθεθξηκέλα άξζξα ησλ εληαίσλ ηηκνινγίσλ, πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ ΤΠΔΥΩ.ΓΔ θαη ζηελ πεξίπησζε 5γ κε βάζε ηα
πξαγκαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο.
Πξνθεηκέλνπ γηα λέα επί κέξνπο εξγαζία, ε ηηκή ηεο, πνπ ζα θαλνληζηεί ζχκθσλα κε
ηα παξαπάλσ, ζα κεηψλεηαη θαηά ην πξνζθεξζέλ απφ ηνλ αλάδνρν πνζνζηφ
έθπησζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη θαη ζα πξνζαπμάλεηαη
θαηά ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ (18%) γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ.
15.4 χκθσλα κε ην άξζξν 156 § 1β, ηνπ Ν. 4412/16, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
ζπκβάζεσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ
πνζνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/16.
15.5 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο κέρξη 15% ηεο αμίαο ηεο
αξρηθήο ζχκβαζεο δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη άλεπ λέαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη αζξνηζηηθά ε πεξίπησζε α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 132.
Γηα ηηο εξγαζίεο ησλ άξζξσλ 154 θαη 155 ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132, δελ
απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.)
ή ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ πιεξσκή ηνπο.
Άξζξν 16ν: Δξγνιαβηθά πνζνζηά – Δπηβαξχλζεηο-Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο
16.1 ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη πνζνζηφ 18%, εξγνιαβηθφ φθεινο θαη γεληθά
έμνδα, επί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ φισλ ησλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο.
16.2 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ αλαγθαίεο
απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, φηαλ ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία,
άξζξν 154 § 10 ηνπ Ν. 4412/16, χςνπο έσο 15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο
ΦΠΑ. ηελ πεξίπησζε απηή, θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ
πηζηνπνίεζε ε πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα λφκηκα
απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ. Δπί ηεο δαπάλεο απηήο
θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% κεησκέλν θαηά ηελ έθπησζε ηεο
δεκνπξαζίαο. Δπί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγήζεη ν εξγνδφηεο ζηνλ
αλάδνρν δελ θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ.
16.3 Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ησλ ηειψλ, δηνδίσλ ησλ παληφο είδνπο
κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηνπ εηδηθνχ θφξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 επί ησλ εηζαγνκέλσλ
απφ ην εμσηεξηθφ πιηθψλ θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ θφξσλ ζηα Ν.Γ. 4456/65 θαη
4535/66, επίζεο ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε θφξν ή
ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά.
16.4 Σν έξγν επηβαξχλεηαη κε ηηο εμήο θξαηήζεηο:
1. Φόρος ειζοδήμαηος ζε πνζνζηφ 3% (άξζξν 55 παξ.1β Ν.2238/94). (από
01/01/2014 ιζτύει η παξ.1δ ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηελ ππνπεξίπη. β' ηεο πεξίπη. 16 ηεο ππνπαξ. Γ1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν.
4254/14)
2.Κράηηζη σπέρ ΕΑΑΔΗΤ Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο
ΔΑΑΓΗΤ ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν.4013/2011,
χςνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ 2.500 επξψ θαη αλεμαξηήησο πεγήο πξνέιεπζεο
ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, επηβάιιεηαη
θξάηεζε χςνπο 0,06%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επη ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.
(άξζξν 4 παξ.3 ηνπ Ν.4013/2011, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ
61 ηνπ Ν.4146/2013 θαη ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Ν.4412/2016) (ΙΚΑ
εγθ.37/Γ31/729/12.10.2016).
Η θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%, πνπ
απνδίδνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην Γεκφζην, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο πεξί ραξηνζήκνπ. (Τπ. Οηθ. Γ ΣΔΦ Α' 1087988 ΔΞ 2013/30.05.2013,Τπ.
Οηθ. 2/55469/0026/10.06.2013)(ΙΚΑ εγθ.37/Γ31/729/12.10.2016).

3. Κράηηζη σπέρ ΕΗΔΗ ηηο ζπκβάζεηο ηεο κε εθηηκψκελε αμία αλψηεξε ησλ
60.000 επξψ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο
0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη
ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. (Αλακέλεηαη ε θνηλή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ γηα
ηε ξχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ
σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ).
4. Κράηηζη σπέρ ΑΕΠΠ Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΑΔΠΠ,
επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06% επί όλων ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ
N.4412/2016, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο. Η θξάηεζε
απηή ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. (άξζξν 350 παξ.3 ηνπ
Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β').
Η θξάηεζε ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε
πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. Σν πνζφ απηφ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη
ηνπ ΟΓΑ αληίζηνηρα θαη απνδίδεηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. (άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ
1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β')
5. Κράηηζη 6‰ φπσο απηφο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε κε αξηζ. 8371/27.7.2016
ζπκθσλία κεηαμχ Δξγνιεπηηθψλ Δλψζεσλ θαη Π.Ο. ΔΜΓΤΓΑ θαη θαη' εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ζ' ηεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.
4412/2016 (Α' 147) θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ &
Μεηαθνξψλ κε αξηζ. ΓΝγ/νηθ. 42217/ΦΝ466/12-6- 2017(Β' 2235) «Γεκηνπξγία θαη
δηαρείξηζε έληνθνπ Σξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο
γηα ηε ζπιινγή ηνπ πφξνπ 6‰».
16.5 Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.

Άξζξν 17ν: Καηακέηξεζε αθαλψλ εξγαζηψλ
17.1 Η θαηακέηξεζε αθαλψλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 136 § 2 ηνπ Ν. 4412/16, ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνβιέπεηαη φηη ε παξαιαβή
αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή
επηηξνπή ηερληθψλ ππαιιήισλ ηεο Γ.Τ. θαη ηνλ επηβιέπνληα, πνπ θαινχληαη απφ ηνλ
Αλάδνρν. Σν ΠΠΑΔ ή ην πξσηφθνιιν δπγίζεσο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ
επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη ε χπαξμε ηέηνηνπ ππνγεγξακκέλνπ
πξσηνθφιινπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ.
17.2 Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη
πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ, πνπ ζα βεβαηψλνπλ φηη εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηε κειέηε ή ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο
πνπ επέθεξε ε Τπεξεζία.
Άξζξν 18ν: Δπηκέηξεζε εξγαζηψλ
18.1 Γεληθά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/16.
18.2 χκθσλα κε ην άξζξν 151, § 1, ηνπ Ν. 4412/16, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ παίξλνληαη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ
πνζνηήησλ ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ. Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα
θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Σα
επηκεηξεηηθά ζηνηρεία παίξλνληαη απφ θνηλνχ κεηαμχ επηβιέπνληα θαη εθπξνζψπνπ
ηνπ Αλαδφρνπ, θαηαρσξνχληαη ζε επηκεηξεηηθά θχιια εηο δηπινχλ πνπ ππνγξάθνληαη

απφ ηα δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ έλα αληίγξαθν, κε ηελ επηθχιαμε φπνπ
πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, ε Πξντζηακέλε Αξρή
ζπγθξνηεί Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Τ.
θαη ν επηβιέπσλ.
18.3 χκθσλα κε ην άξζξν 151, § 2, ηνπ Ν. 4412/16, ζην ηέινο θάζε κήλα ν
αλάδνρνο ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο θαηά δηαθξηηά κέξε ηνπ έξγνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ
εθηειέζζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Η επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη γηα θάζε εξγαζία
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κε έλδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ησλ
πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ, ηνπο αλαιπηηθνχο
ππνινγηζκνχο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ πνπ
εθηειέζζεθαλ θαη ηα αλαγθαία γη’ απηφ επηκεηξεηηθά ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα κε βάζε
ηα ζηνηρεία απεπζείαο θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ
εξγαζηψλ. Οη επηκεηξήζεηο ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζρέδηα
ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ην αξγφηεξν είθνζη εκέξεο κεηά ην
ηέινο ηνπ επφκελνπ ηεο εθηειέζεσο ηνπο κελφο απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία γηα έιεγρν αθνχ ππνγξαθνχλ απ’ απηφλ κε ηελ έλδεημε «φπσο
ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν». Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κεηά ηελ παξαβνιή πξνο
ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, ηνλ έιεγρν θαη ηπρφλ δηφξζσζε ησλ ππνινγηζκψλ, εγθξίλεη
ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηηο θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν.
χκθσλα κε ηελ § 3 ηνπ άξζξνπ 151, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ππνρξενχηαη εληφο
45 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη δηφξζσζε ησλ
ππνινγηζκψλ, λα εγθξίλεη ηηο επηκεηξήζεηο θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηηο
επηκεηξήζεηο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη δηνξζσζεί, ν δε αλάδνρνο εάλ δελ απνδέρεηαη
ηηο δηνξζψζεηο, κπνξεί λα αζθήζεη έλζηαζε.
Δάλ νη ππνβαιιφκελεο επηκεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, πνπ θαζηζηνχλ
αδχλαην ηνλ έιεγρν ή ηε δηφξζσζε ηνπο, ε ΓΤ ηηο επηζηξέθεη, εληφο 45 εκεξψλ θαη
θαιεί ηνλ αλάδνρν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπο, αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα θαη
αξηζκεκέλα ζην έγγξαθφ ηεο ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα. Ο
αλάδνρνο, κέζα ζε έλα κήλα, ππνρξενχηαη λα επαλππνβάιεη ηηο επηκεηξήζεηο
ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηήζεθαλ κε ηελ πξφζθιεζε,
Μεηά ηελ επαλππνβνιή, ε Γ.Τ. δελ κπνξεί λα ηηο επηζηξέςεη εθ λένπ ζηνλ αλάδνρν
πξνο ζπκπιήξσζε, αιιά ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα κήλα λα ηηο ειέγμεη, λα ηηο
δηνξζψζεη, λα ηηο εγθξίλεη θαη λα ηηο θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν.
Αλ νη επηκεηξήζεηο δελ επηζηξαθνχλ εγθεθξηκέλεο ή δηνξζσκέλεο ή γηα ζπκπιήξσζε
κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ή εάλ, κεηά ηελ επαλππνβνιή ηνπο, απηέο δελ
ειεγρζνχλ, δηνξζσζνχλ, εγθξηζνχλ θαη θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ αλάδνρν, κέζα ζηελ
κεληαία πξνζεζκία, ζεσξνχληαη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, κφλν φκσο ππφ ηελ έλλνηα
φηη κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. Οη
επηκεηξήζεηο, εγθεθξηκέλεο ξεηψο απφ ηε Γ.Τ. ή απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, ειέγρνληαη
εθ λένπ απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη αλ δηαπηζησζεί ζθάικα ηνπο
πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα λα πιεξσζεί αρξεσζηήησο εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, απηφ
είλαη επηζηξεπηέν κε ζχληαμε αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
8 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/16.
Οη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. Οη ξπζκίζεηο απηέο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ήδε
απηνδίθαηα, βάζεη ηεο λνκνινγίαο, εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο.
χκθσλα κε ην άξζξν 151 § 5, ηνπ Ν. 4412/16, δχν κήλεο ην αξγφηεξν κεηά ηε
βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη
ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηπρφλ επί κέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ ιείπνπλ θαη ηελ
«ηειηθή επηκέηξεζε», ρσξίο δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη γηα πξψηε θνξά θαη επηκέξνπο
θαζπζηεξεκέλεο, δειαδή ηειηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ αλαθεθαιαηψλεη ηηο
πνζφηεηεο φισλ ησλ ηκεκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ ηεο
παξαγξάθνπ 3. Αλ απηέο έρνπλ ειεγρζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία νη
πνζφηεηεο ηίζεληαη φπσο δηνξζψζεθαλ έζησ θαη αλ εθθξεκνχλ θαη’ απηψλ ελζηάζεηο

ή δηαθσλίεο ηνπ αλαδφρνπ. Η θαηαρψξεζε απηή ζηελ ηειηθή επηκέηξεζε δελ απνηειεί
παξαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηέηνηεο δηαθσλίεο ή ελζηάζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί
λφκηκα, νχηε παξέρεη ην δηθαίσκα ζ’ απηφλ λα ππνβάιιεη λέεο, δειαδή νη αμηψζεηο
ηνπ δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε παξαγξαθή ή ζηελ απνζβεζηηθή πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ
173 ηνπ Ν. 4412/16. Γηα ηηο επηκέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ αθφκε ειεγρζεί
απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, απνθιείνληαη απηέο πνπ ηπρφλ ππνβάιινληαη γηα
πξψηε θνξά.
Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ επηκεηξήζεσλ φπσο
ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν πξηλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Η ηειηθή
επηκέηξεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθε απφ
ηνλ αλάδνρν». Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο
ηειηθήο επηκέηξεζεο, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαη λα
θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηελ ειεγκέλε θαη δηνξζσκέλε επηκέηξεζε.
Άξζξν 19ν: Πηζηνπνηήζεηο – Δληνιέο πιεξσκψλ – Δπηκεηξήζεηο
19.1 Οη πηζηνπνηήζεηο, νη εληνιέο πιεξσκψλ θαη νη επηκεηξήζεηο ησλ εθηεινχκελσλ
έξγσλ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, ηνπο φξνπο ηεο
εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θαη ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Σα
ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/16 ζπληάζζνληαη κε επζχλε
ηνπ αλαδφρνπ, ππνγξάθνληαη απφ απηφλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζηα
απαηηνχκελα αληίηππα αλά κεληαία ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αθνξνχλ εξγαζίεο πνπ
έρνπλ εθηειεζηεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ εξγαζηψλ θαη
ζηεξίδνληαη ζε εγθεθξηκέλα πξσηφθνιια παξαιαβήο εξγαζηψλ. χκθσλα κε ηελ § 3
ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/16 ε αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη βάζεη
πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αμίαο ηνπ
ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ.
19.2 χκθσλα κε ην άξζξν 152 § 7 ηνπ Ν.4412/16, νη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη
πάληα αλαθεθαιαησηηθνί θαη γηα ηελ πιεξσκή ζπλνδεχνληαη απφ αλαθεθαιαησηηθφ
ζπλνπηηθφ πίλαθα εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ, ηα
παξαζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, ην ζπλνπηηθφ πίλαθα
ππνινγηζκνχ ηεο αλαζεψξεζεο θαη απφ ηηο απνθάζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ
απνδεκηψζεηο ή επηβάιινπλ πνηληθέο ξήηξεο ή πεξηθνπέο ή άιιεο απαηηήζεηο ηνπ
εξγνδφηε, άξζξα 159 θαη 170 ηνπ Ν.4412/16. ε 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.
19.3 χκθσλα κε ην άξζξν 152 § 8 ηνπ Ν.4412/16, ινγαξηαζκφο πνπ πιεξψζεθε
ρσξίο έιεγρν, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πην πάλσ κεληαίαο πξνζεζκίαο (πιαζκαηηθή
έγθξηζε), ειέγρεηαη, δηνξζψλεηαη θαη εγθξίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ
ηελ ππνβνιή ή επαλππνβνιή ηνπ θαη νη ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο
ιακβάλνληαη ππφςε ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. Πξνβιέπεηαη επίζεο, ε δπλαηφηεηα ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (Γ.Τ) λα ζπληάμεη αξλεηηθφ ινγαξηαζκφ θαη ην πνζφ ηνπ
πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ζε απηφλ, άιισο θαηαπίπηεη αλαιφγσο ζε βάξνο ηνπ ε εγγπεηηθή
επηζηνιή. Αλ αζθεζεί έλζηαζε θαηά ηνπ αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ε θαηάπησζε ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηήο.
19.4 χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαηαη λα εθρσξείηαη εμ
αξρήο ή θαη εθ ησλ πζηέξσλ, ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ πιεξσηένπ εξγνιαβηθνχ
αληαιιάγκαηνο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ππνβάιινληαη
θαη εγθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 8, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα έλα κήλα κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ, 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.
19.5 Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ζπληάζζεηαη ηειηθφο
ινγαξηαζκφο. Με ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ εθθαζαξίδνληαη νη εθαηέξσζελ
απαηηήζεηο απφ ηε ζχκβαζε εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ κεηαγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο, ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο
δηαθνξψλ.
19.6 χκθσλα κε ην άξζξν 60 ηνπ Ν. 2676/99, ε Τπεξεζία ππνρξενχηαη πξηλ απφ
ηελ θάζε εμφθιεζε ή νπνηαδήπνηε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ρξεκάησλ λα απαηηεί ηελ
πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηνπ ΙΚΑ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ πξνο απηφ
εηζθνξψλ ή άιισλ ζπλαθψλ νθεηιψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε παξαθξαηεί ην
αληίζηνηρν πνζφ θαη ην θαηαβάιιεη απεπζείαο ζην ΙΚΑ. Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ
πηζηνπνηήζεσλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη α. ηηκνιφγην ζεσξεκέλν
απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία, β. βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, γ.
βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, δ. γξακκάηην είζπξαμεο ηεο πξνθαηαβνιήο
ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πηζηνπνίεζε.
19.7 Δθαξκνγή ηνπ Ν.4013/2011 θαη ηεο Π1/1493/04.09.2012 Δγθχθιηνπ ηνπ Τπ.
Αλάπηπμεο, Αληαγ., Τπνδ., Μεηαθ. & Γηθηχσλ πνπ αθνξά θξάηεζε 0,06% ζηηο
ζπκβάζεηο θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο θαζψο θαη
θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ
ινγαξηαζκνχ ππνβάιιεηαη έγγξαθν είζπξαμεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζε εηδηθφ
ινγαξηαζκφ γηα ην παξαπάλσ πνζφ. ην έγγξαθν ζα αλαγξάθεηαη 1. ν θνξέαο π.ρ.
Γήκνο Γνμάηνπ, 2. ν αξηζκφο ζχκβαζεο θαη 3.ν αξηζκφοπηζηνπνίεζεο.

Άξζξν 20ν: Αξηηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ – Μειέηε ηνπ έξγνπ – Σξνπνπνηήζεηο
κειέηεο
20.1 Όιεο νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα
πκβαηηθά ζηνηρεία, Σεχρε θαη ρέδηα, πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ηηο ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηνπο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη
πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηνπ
εξγνδφηε γηα ηελ πιήξε, ηέιεηα θαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο
ηερληθήο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζπκκνξθψλεηαη κφλν ζε
έγγξαθεο εληνιέο ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ, άξζξν 138
§ 3 ηνπ Ν.4412/16.
20.2 Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί
ζε ζπζρεηηζκφ θαη αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε
πεξίπησζε αζπκθσλίαο λα δεηήζεη έγθαηξα θαη εγγξάθσο (ηνπιάρηζηνλ 5 εξγάζηκεο
εκέξεο λσξίηεξα) απφ ηνλ εξγνδφηε ηε ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα
λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί
ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο
κειέηεο θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο, θαζψο θαη απηά πνπ
ππέβαιε θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ ππεξεζία, ηα νπνία κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο
απνηεινχλ ζπκβαηηθφ ηκήκα ηεο κειέηεο.
20.3 Παξά ηε γεληθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηελ
επηβιέπνπζα ηνπ έξγνπ Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ ν αλάδνρνο θαη κφλνλ απηφο
επζχλεηαη γηα ηελ άξηηα, εκπξφζεζκε, έληερλε θαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο
ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη ηερληθήο εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.

Άξζξν 21ν: Πνηφηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθψλ θαη έηνηκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ
πξντφλησλ –Διαηηψκαηα – Παξάιεηςε ζπληήξεζεο
21.1 Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο
αγνξάο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο
ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Ν.4412/16
φζνλ αθνξά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ ππνπξγείσλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ φπσο νη Δζληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π), Δκπνξίνπ θαη
Βηνκεραλίαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ
πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θιπ.
21.2 ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν εξγνιάβνο δε δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά
έμνδα θαη φθεινο απηνχ, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο
ησλ πιηθψλ απηψλ. Ο εξγνιάβνο δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ησλ
πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη ζε απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθ’ φζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη
εγγξάθσο. Σα πιηθά απηά παξαδίδνληαη κε πξσηφθνιιν ζηνλ εξγνιάβν, ν νπνίνο
κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκία ή απψιεηα
ζηα πιηθά απηά.
21.3 ε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ
παξάιεηςε ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ
Ν.4412/16.
21.4 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ή θαηαζθεπάδεη δείγκαηα ζπγθεθξηκέλσλ
πιηθψλ, εηδψλ ή ηκεκάησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ. Σα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηα
νπνία ζα δεηεζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ην έξγν Γ/λζε ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ
δείγκαηα δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν πξηλ απφ ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηνπ. Σα
έμνδα θαη ηα βάξε ησλ δεηγκάησλ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
Η αξκφδηα γηα ην έξγν Γ/λζε ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ έρεη ην δηθαίσκα λαιάβεη ε ίδηα
δείγκαηα πιηθψλ ή εηδψλ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
21.5 Η πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ε
νπνία κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, αθνχ ηα ειέγμεη, άξζξν 159,
§ 2, ηνπ Ν.4412/16. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνκαθξχλεη ηα ειεγρζέληα
απφ ηελ Τπεξεζία αδφθηκα πιηθά. Αλ ηπρφλ δελ γίλεη έιεγρνο (ή ν έιεγρνο πνπ γίλεη
είλαη ειιηπήο) ησλ πξνζθνκηζζέλησλ θαη ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ, ν εξγνιήπηεο
δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Η
επηβιέπνπζα ην έξγν Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη πιηθά ή εξγαζίεο
ηα νπνία δελ ζεσξεί ηθαλνπνηεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα απφ
ζπκβαηηθά ηεχρε. Οπνηαδήπνηε απφξξηςε δείγκαηνο δελ ζηνηρεηνζεηεζεί αίηεκα ηνπ
αλαδφρνπ γηα απφθιηζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απφ ην εγθεθξηκέλν αλαιπηηθφ
πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ.
21.6 Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γίλνληαη απφ ην αξκφδην θξαηηθφ εξγαζηήξην ή απφ
φπνην άιιν εξγαζηήξην ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε, κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Οη
δαπάλεο γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο θαζψο επίζεο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δαπάλε
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, άξζξν 159 § 2, ηνπ Ν.4412/16.
21.7 Η 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.
Άξζξν 22ν: Πνηφηεηα θαη ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
22.1 Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θαηά ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε
ηηο ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο
εληνιέο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο.
22.2 Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη
ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 159 θαη 170 ηνπ
Ν.4412/16.
22.3 χκθσλα κε ην άξζξν 159 § 3 ηνπ Ν.4412/16, εάλ νπνηαδήπνηε εξγαζία
παξνπζηάδεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν θνηλνπνηείηαη ζε
απηφλ εηδηθή δηαηαγή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Η εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδεη ηα
ειαηηψκαηα θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ
απνθαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ
θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπο, εάλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηα πξάγκαηα.
Δάλ ην ειάηησκα δελ 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 πεξίπησζε, ε δηαηαγή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθηέιεζε
νξηζκέλσλ εξγαζηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειαηηψκαηνο.
22.4 χκθσλα κε ην άξζξν 159 § 4 ηνπ Ν.4412/16, ε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ
πεξίπησζε ηεο εηδηθήο δηαηαγήο αζθείηαη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 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,
εάλ ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ραξαθηεξίζεη κε δηαηαγή ηνπ ην
ειάηησκα σο επηθίλδπλν.
22.5 χκθσλα κε ην άξζξν 159 § 7 ηνπ Ν.4412/16, ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο
δελ απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκέιεηεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη ζε απηφλ κε
ηελ εηδηθή δηαηαγή, ηφηε νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο πιεκκέιεηαο κπνξεί λα
εθηειεζηνχλ κε κέξηκλα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, κε νπνηνδήπνηε 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.
22.6 χκθσλα κε ην άξζξν 159 § 9 Ν.4412/16, νη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ
νπζηψδε ειαηηψκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε, ελψ νη εξγαζίεο πνπ
παξνπζηάδνπλ επνπζηψδε ειαηηψκαηα πεξηιακβάλνληαη κε κεησκέλε ηηκή.
22.7 Αλ ην ειάηησκα απνθαιπθζεί θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν.4412/16 θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ
ειαηησκάησλ γίλεηαη απφ ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία.
22.8 Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3-7 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/16 εθαξκφδνληαη
αλάινγα θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα
ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ φζν δηάζηεκα ηνλ βαξχλεη απηή.
22.9 Γηα ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή έρνπλ εθαξκνγή νη πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
Άξζξν 23ν: Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη γηα ηελ πνηφηεηα
ηνπ έξγνπ
23.1 χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16,
ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ έξγσλ κφλνο

ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ
Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή.
23.2 Δπίζεο, ν αλάδνρνο είλαη εμ’ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ
πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο
εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.
23.3 Οη έγγξαθεο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζπκπιήξσζε
ή ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ
άξζξνπ 156, 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.
23.4 Καη΄ εμαίξεζε, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο γηα ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο κπνξεί λα δίλεηαη θαη πξνθνξηθά
ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθή θαηαρψξεζε
ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. Αλ ηε δηαηαγή απηή δίλεη ν επηβιέπσλ, νθείιεη λα
ελεκεξψζεη ακειιεηί εγγξάθσο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, γηα ηελ έθδνζε θαλνληθήο
εληνιήο ε νπνία εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ έγγξαθε
ελεκέξσζε. Αλ ε εληνιή απηή δηαθνξνπνηεί κεξηθά ή νιηθά ηηο εληνιέο ηνπ
επηβιέπνληα, ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη εθηειέζεη,
ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο επίβιεςεο κέρξη ηε ιήςε ηεο εληνιήο ηεο δηεπζχλνπζαο
ππεξεζίαο.

Άξζξν 24ν: Ηκεξνιφγην έξγνπ – Ηκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο
24.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξεζεί εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/16. Η ηήξεζε εκεξνινγίνπ είλαη βαζηθφο ζπκβαηηθφο φξνο.
Γηα ηελ άξηηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ζε θάζε εξγνηάμην ζα
ηεξείηαη μερσξηζηφ εκεξνιφγην έξγνπ.
24.2 Γηα παξάιεηςε ηήξεζεο εκεξνινγίνπ επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα, άξζξν
146 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη θάησ ησλ εθαηφ (100), νχηε
αλψηεξε ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ αλάινγα κε ην χςνο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο
ηνπ έξγνπ. Η εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία,
χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν επηβιέπσλ
αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο.
24.3 χκθσλα κε ην άξζξν 138, § 7, ηνπ Ν. 4412/16, ν αλάδνρνο έρεη ηελ
ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ
θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ
ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ Πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο. ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο
ζήκαλζεο έξγσλ θ.ιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα. Ο αλάδνρνο ππέρεη
ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα θάζε δεκία πνπ πξνθαιείηαη πξνο νηνλδήπνηε
απφ ηελ παξάβαζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, επζπλφκελνο, εθηφο άιισλ, θαη
γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη
κέηξα Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΙ ΠΑΓ/νηθ.177/ 2.3.2001 (Β' 266),

ΓΔΔΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/ 27.11.2002 (Β' 16), ζην
ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο
αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 25ν: Δπείγνπζεο πξφζζεηεο εξγαζίεο
25.1 Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132, 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. ην αλσηέξσ πνζνζηφ πεξηιακβάλεηαη ζσξεπηηθά θαη ε αμία
ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 154. Γηα ηελ έγθξηζε
απηή ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπληάζζεη ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 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 26ν: Πξνθαηαβνιή
26.1 Πξνθαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν θαηαβάιιεηαη κφλν εάλ θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη
απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ηε χκβαζε. Γη’ απηήλ εθαξκφδνληαη φζα
πξνβιέπεη ην άξζξν 150 ηνπ Ν. 4412/16.
Άξζξν 27ν: Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή – Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ –
Γηνηθεηηθή παξαιαβή
27.1 Γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 170 «Πξνζσξηλή παξαιαβή», 171 «Υξφλνο ππνρξεσηηθήο
ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ» θαη 172 «Οξηζηηθή παξαιαβή» ηνπ Ν. 4412/16.
27.2 Η 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 πνπ απηφ πεξαηψζεθε ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 168, 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.
27.3 χκθσλα κε ηελ Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΩ.ΓΔ 433 ηεο 19/22.9.2000,
θαζηεξψλεηαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ
γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεκνζίνπ έξγνπ. Η επηηξνπή
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ επηβάιιεηαη λα δηαπηζηψλεη φηη γηα ην παξαιακβαλφκελν

πξνζσξηλά ή νξηζηηθά έξγν έρεη θαηαζηεί Φ.Α.Τ. θαη φηη απηφο είλαη ελεκεξσκέλνο
ζχκθσλα κε ηελ § 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 305/96. Η παξαπάλσ δηαπίζησζε ζα
αλαγξάθεηαη ξεηά ζην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο. Δπζχλε θαη κέξηκλα γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ Φ.Α.Τ. έρεη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ.
27.4 χκθσλα κε ην άξζξν 171, § 1, ηνπ Ν. 4412/16, ν ρξφλνο εγγχεζεο θαηά ηνλ
νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζή ηνπ
θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή νξίδεηαη γεληθά ζε
δεθαπέληε κήλεο.
27.4 χκθσλα κε ην άξζξν 172, § 2, ηνπ Ν. 4412/16, ε νξηζηηθή παξαιαβή
δηελεξγείηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηφηε πνπ ιήγεη ν ρξφλνο εγγχεζεο. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά απφ
ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο.
27.5 Γηα ηε βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ
Ν. 4412/16 θαη ηίζεληαη πξνζεζκίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο, ήηνη
10 εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο αλ νη εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί, γηα ηελ
αλαθνξά ηνπ επηβιέπνληα θαη άιιεο δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο
αλαθνξάο ηνπ επηβιέπνληα γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο απφ ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Γ.Τ. Αλ νη πξνζεζκίεο δελ ηεξεζνχλ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα
ππνβάιεη φριεζε, νπφηε ζεσξείηαη φηη ε βεβαίσζε έρεη εθδνζεί απηνδίθαηα ηξηάληα
(30) κέξεο κεηά.
27.6 Γηα ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ
Ν. 4412/16. χκθσλα κε ηελ § 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, εάλ απφ ηε ζχκβαζε
πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ παξάιιεια πξνο ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ, δελ
απαηηείηαη ε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο παξαιαβήο.
Άξζξν 28ν: Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ
28.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακέζσο κεηά ηελ νιηθή πεξαίσζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θάζε θαηεγνξίαο λα θάλεη κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο ηηο
απαηηνχκελεο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο
ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν
δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ, ηνπο ρξήζηεο ηνπ
έξγνπ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο
παξαιαβήο. χκθσλα κε ην άξζξν 168 § 1 ηνπ Ν. 4412/16, κέζα ζηε ζπλνιηθή
πξνζεζκία πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη λα έρνπλ γίλεη
θαη νη δνθηκαζίεο ηνπ έξγνπ.
28.2 Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
28.3 Καηά ην ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν. 4412/16 ν αλάδνρνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε,
ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή.
28.5 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκία γηα ηελ νπνία
επζχλεηαη ν ίδηνο, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ν
θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή απ’ επζείαο, ζε
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
28.6 Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ
παξαιαβή ηνπο, λα ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία
ζε δχν αληίγξαθα, πιήξεηο θαη ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζηεθαλ. Μηα ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο
θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηνπ έξγνπ ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην ρξήζηε ηνπ έξγνπ.
28.7 Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα
δηδάμεη ζηνπο ρξήζηεο, ηε ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

Άξζξν 29ν: Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα – Λήςε θσηνγξαθηψλ
29.1 Όιεο νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα
πκβαηηθά ζηνηρεία, Σεχρε θαη ρέδηα, πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ηηο ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζπκκνξθψλεηαη
κφλν ζε έγγξαθεο εληνιέο ηνπ Δξγνδφηε θαη ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ.
29.2 Ο εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγεί έγθαηξα ζηνλ αλάδνρν επαξθή
ζηνηρεία (ζρέδηα, δηαγξάκκαηα ή νδεγίεο) έηζη ψζηε ν αλάδνρνο λα κπνξεί λα
πινπνηεί ηνλ Υξνληθφ Πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Έξγνπ. Ο αλάδνρνο δελ ζα έρεη επζχλε
γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε πνπ νθείιεηαη ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ζρεδίσλ ή νδεγηψλ
απφ ηνλ επηβιέπνληα, εθφζνλ φκσο πξνεγνπκέλσο έρεη έγθαηξα θαη εχινγα
δηαηππψζεη εγγξάθσο ζπγθεθξηκέλν αίηεκα.
29.3 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάζζεη αδαπάλσο θαη λα ππνβάιιεη γηα
έγθξηζε ζηνλ επηβιέπνληα νπνηνδήπνηε θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην ηπρφλ απαηηεζεί
πέξαλ εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Μειέηε Δθαξκνγήο. Σα θαηαζθεπαζηηθά
ζρέδηα ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο εηο ηξηπινχλ, εγθαίξσο γηα ηηο θαηαζθεπέο πνπ
αθνξνχλ, ψζηε λα ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα έιεγρν θαη ηπρφλ επαλππνβνιή θαη
επαλέιεγρφ ηνπο. Μεηά ηνλ έιεγρν ν επηβιέπσλ επηζηξέθεη έλα αληίγξαθν ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε κία απφ ηηο ελδείμεηο “εγθεθξηκέλν” ή “γηα
επαλππνβνιή”. ηα ζρέδηα “γηα επαλππνβνιή” πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη νη ιφγνη ηνπ
ραξαθηεξηζκνχ απηνχ. Κακηά εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζρέδηα απηά δελ κπνξεί
λα εθηειεζζεί πξηλ δνζεί έγγξαθε έγθξηζε ή πξηλ επηζηξαθνχλ εγθεθξηκέλα ηα
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ εξγνιάβνπ. Με ηνλ γεληθφ φξν “Καηαζθεπαζηηθά ρέδηα”
λννχληαη ηα ιεπηνκεξή ζρέδηα, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εξγάδνληαη ηα ζπλεξγεία ηνπ
αλαδφρνπ, θαζψο θαη ζρέδηα πνπ δείρλνπλ ιεπηνκέξεηεο ησλ επί ηφπνπ
θαηαζθεπαδνκέλσλ εηδψλ, ηξφπνπο θαη κεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη πνξεία εξγαζηψλ.
Σα Καηαζθεπαζηηθά ρέδηα ζπλνδεχνληαη, φηαλ απαηηείηαη, απφ θσηνγξαθίεο,
εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δηαγξάκκαηα θαη θάζε ηερληθφ ζηνηρείν
θαη πιεξνθνξία πνπ πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ην είδνο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πιηθψλ
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα νπνία αθνξνχλ.
29.4 Σα επηπιένλ θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή πξφζζεηεο πξνδηαγξαθέο πνπ ηπρφλ
απαηηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε
ζηνλ αλάδνρν γηα εθηέιεζε θαη ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν ηεο επίβιεςεο. Σα
παξαδηδφκελα ζρέδηα πξέπεη λα είλαη πιήξε, λα πεξηέρνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίεο θαη λα είλαη ζπζρεηηζκέλα κεηαμχ ηνπο. Ο αλάδνρνο, παξαιακβάλνληαο
ηα ζρέδηα, νθείιεη λα ηα ειέγρεη θαη ζε πεξίπησζε αζαθεηψλ ή δηαθσληψλ, λα ηηο
εληνπίδεη θαη λα δεηάεη πξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο απφ ηελ επίβιεςε κε έγγξαθφ ηνπ,
ζην νπνίν ζα επηζεκαίλεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία αζάθεηαο, δηαθσλίαο ή ειιείςεσλ.
29.5 Ο αλάδνρνο ζα ζπληάζζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηα
“ΟΠΩ ΔΚΣΔΛΔΘΗΚΔ” ζρέδηα. Με ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ
πξνζσξηλή παξαιαβή, ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηνλ Δξγνδφηε ηα “ΟΠΩ
ΔΚΣΔΛΔΘΗΚΔ” ζρέδηα, ζε ηξεηο ζεηξέο, ππνγεγξακκέλα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
ζε αξρείν «.dwg». Σα ζρέδηα ζα πεξηέρνπλ φιεο ηηο κεηαβνιέο, αλαζεσξήζεηο,
δηνξζψζεηο θαη εγθξίζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ, έηζη πνπ θάζε ηέηνην ζρέδην λα
απεηθνλίδεη αθξηβψο ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ έξγνπ, φπσο έρεη πξάγκαηη εθηειεζζεί
θαη παξαιεθζεί, κε ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ, θαζψο θαη δχν αληίηππα θάζε εγρεηξηδίνπ
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ,
κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θ.ιπ. εθφζνλ ππάξρνπλ.
29.6 Γηα λα δηεπθνιπλζεί ν έιεγρνο ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε
πνπ κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαηαζηήζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ
θαηαγξάθνληαη ζ’ απηφ αδχλαην (π.ρ. δηάζηξσζε πιάθαο πνπ θαιχπηεη δίθηπα), ν
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάζεη ζηελ Δπίβιεςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

θαηαζθεπήο, ζρέδηα (εηο δηπινχλ) ζε αξρηθή κνξθή, πνπ ζα πεξηέρνπλ φζα απφ ηα
ζηνηρεία ησλ ζρεδίσλ “ΟΠΩ ΔΚΣΔΛΔΘΗΚΔ” πξφθεηηαη λα θαηαζηνχλ αθαλή απφ
ηε ζπλερηδφκελε πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. Σα ζρέδηα απηά, ειεγρφκελα θαη
ππνγξαθφκελα απφ ηελ Δπίβιεςε, ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ ηειηθή ζχληαμε
ησλ “ΟΠΩ ΔΚΣΔΛΔΘΗΚΔ” ζρεδίσλ. Δπίζεο ζα δνζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
ζηνλ εξγνδφηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε CD-ROM.
29.7 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θσηνγξαθίδεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
θαη ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο επεκβάζεηο. Οη θσηνγξαθίεο ζα ιακβάλνληαη πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ – θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
– θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο θαη ζα
παξαδίδνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηαδηαθά ζε ζπζρέηηζε κε ηηο ππνβαιιφκελεο
επηκεηξήζεηο, ηηο νπνίεο ζα ζπλνδεχνπλ ππνρξεσηηθά.
Άξζξν 30ν: Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδφρνπο –
Φζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο απφ ηνλ αλάδνρν
30.1 Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζε εξγνιήπηεο ή
ζπλεξγεία δηθά ηνπ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε, αθνχ
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη θαη δηαπξαγκαηεπηεί κε ηνλ αλάδνρν, νη δε αληίζηνηρεο
εξγαζίεο κπνξεί λα εθηεινχληαη παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί ν αλάδνρνο.
O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά θαη λα δηεπθνιχλεη ηα πην πάλσ
ζπλεξγεία ή άιινπο εξγνιήπηεο γηα ηελ απξφζθνπηε θαηαζθεπή ηνπ φινπ έξγνπ. ε
θακία πεξίπησζε ε χπαξμε άιισλ ζπλεξγείσλ ή εξγνιάβσλ δελ απνηειεί αηηία γηα
δηθαηνιφγεζε θαζπζηέξεζεο. Δάλ ν αλάδνρνο δηαπηζηψζεη θαζπζηέξεζε ζηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ άιισλ ζπλεξγείσλ, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα ηελ
παξεκπφδηζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ ίδην, νθείιεη λα ην γλσξίζεη
εγθαίξσο ζηελ επηβιέπνπζα ην έξγν Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ. Κάζε δηαθσλία
ή δηαθνξά ηνπ αλαδφρνπ κε άιινπο εξγνιήπηεο θαη ζπλεξγεία επηιχεηαη νξηζηηθά θαη
ακεηάθιεηα απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο πνπ επηβιέπεη ην
έξγν.
30.2 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνίγεη, λα κνξθψλεη θαη λα επαλαθέξεη
ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηηο απαηηνχκελεο νπέο δηέιεπζεο , θσιηέο θαη αχιαθεο γηα
ηνλ εληνηρηζκφ ζσιήλσλ ή νησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ,
ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε
απνδεκίσζε γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο.
30.3 Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ, θσιεψλ
θαη απιαθψλ ζε θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ
επηβιέπνληα κεραληθνχ.
30.4 Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκία πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε
νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ
απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηε δεκία ή ηε
θζνξά ζηελ πξνηέξα ηνπο θαηάζηαζε.
Άξζξν 31ν: Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ πξηλ ηελ απνπεξάησζε
31.1 Η ρξήζε απηή δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν ή φηη απηφ
εθηειέζηεθε θαιά θαη δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ
θαηξψ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο
31.2 Η παξαπάλσ ρξήζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 θαη 157 ηνπ Ν.
4412/16.
Άξζξν 32ν: χλδεζε κε δίθηπν Ο.Κ.Ω.

32.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη κε θάζε ηξφπν λα γίλεη ε παξνρή θαη
ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα δίθηπα ησλ Ο.Κ.Ω. (ΓΔΗ, ΟΣΔ, θιπ)
32.2 Η δαπάλε ησλ παξαπάλσ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε πνπ
ηηο θαηαβάιιεη απ’ επζείαο ζηνπο Ο.Κ.Ω.
Άξζξν 33ν: Δμππεξέηεζε νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο (Ο.Κ.Ω.)
33.1 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα
ππάξρνπλ δίθηπα Ο.Κ.Ω, πνπ ζα πξέπεη λα κεηαηεζνχλ.
33.2 Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο δε ζα έρεη θακία αλάκεημε, ππνρξενχηαη φκσο
λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα ιφγνπο θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ ζηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 34ν: Καζαξηζκφο θαηαζθεπψλ – εξγνηαμίσλ – εγθαηαζηάζεσλ
34.1 ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αθφκε θαη κεηά ηελ απνπεξάησζή ηνπο κέρξη
ηε δηάιπζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ, ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
θαζαξηφηεηαο θαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ή θαηαζηξνθή ησλ άρξεζησλ πιηθψλ θαη
άιισλ απνξξηκκάησλ ζε κέξε θαη κε ηξφπν πνπ ζα εγθξίλνπλ νη Γεκφζηεο Αξρέο.
34.2 Ακέζσο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
αθαηξέζεη ηηο άρξεζηεο εγθαηαζηάζεηο, θαηαζθεπέο, πεξηθξάμεηο θαη ινηπά πιηθά, λα
απνκαθξχλεη ηα πξντφληα θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ
ζρνιείσλ κε δαπάλεο ηνπ. Δίλαη ππνρξεσκέλνο αθφκε λα απνκαθξχλεη απφ ην έξγν
ηνλ εμνπιηζκφ, ηα κεραλήκαηα, πιηθά θαη εθφδηά ηνπ θαη νπνηαδήπνηε άιια
θαηάινηπα ή απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Τπνρξενχηαη γεληθά λα θαζαξίζεη κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φινπο ηνπο ρψξνπο θαη
λα κεξηκλήζεη γηα φηη απαηηείηαη, ψζηε νη ρψξνη λα παξαδνζνχλ έηνηκνη πξνο ρξήζε
θαη ιεηηνπξγία. Κάζε ζρεηηθή εξγαζία ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ αλάδνρν κε θξνληίδα
ηνπ θαη δαπάλεο ηνπ, κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο πνπ έρεη ηελ επίβιεςε θαη
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο. Οη εληνιέο απηέο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπλεπάγνληαη
ηε κείσζε ησλ επζπλψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ.
34.3 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κεηηο ππνρξεψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο απηνχ ηνπ άξζξνπ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ
έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ηηο
παξαπάλσ πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο, απνκάθξπλζεο θαη εθθαζάξηζεο,
αθνχ ζα έρεη πεξάζεη ρσξίο θακία ελέξγεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ρξνληθφ
δηάζηεκα δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο. Οη
δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ παξαθξαηνχληαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε πιεξσκή.

Άξζξν 35ν: Δηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν
35.1 ηα γεληθά έμνδα θαη ην γεληθφ φθεινο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη
παξαθάησ δαπάλεο:
α) νη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο, κε
ηηο πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο
β) ε ζχληαμε ηεπρψλ Αλαιπηηθψλ Δπηκεηξήζεσλ, Πξσηνθφιισλ, ρεδίσλ
Δθαξκνγήο, Ηκεξνινγίνπ, δαθηπινγξαθήζεηο θαη θσηνηππίεο απηψλ, θαζψο θαη ε
εθηχπσζε Λνγαξηαζκψλ ή Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ Δξγαζηψλ θαη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή.

Άξζξν 36ν: Γεκνζηεχζεηο – Φχιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ, ησλ πιηθψλ θαη ηνπ έξγνπ –
Πξνζηαζία ηεο βιάζηεζεο-Αξραηφηεηεο
36.1 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνλ αλάδνρν λα θάλεη, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο
επηβιέπνπζαο ην έξγν Γηεχζπλζεο ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ, νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε
πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην έξγν.
36.2 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη φζνπο θχιαθεο απαηηνχληαη γηα ηε
θχιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ, ησλ πιηθψλ θαη ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή
ηνπ.
36.3 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ
απνξξηκκάησλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο
θαζαξψλ θαη απαιιαγκέλσλ απφ άρξεζηα πιηθά, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ
απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζε εηδηθά containers κέρξη ηελ
απνκάθξπλζή ηνπο, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ
θαη ε θίλεζε ησλ δηεξρνκέλσλ.
36.4 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα
βιάζηεζε, φπσο δέλδξα θαη ζάκλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ,
εθφζνλ ε βιάζηεζε απηή δελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε
ηνπ εξγνδφηνπ. Ο εξγνιήπηεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε απζαίξεηε θνπή ή βιάβε
δέλδξσλ θαη ζάκλσλ ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ,
ελαπφζεζε πιηθψλ θ.ιπ.
36.5 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί ακέζσο ηελ Γ/ζα Τπεξεζία αλ
ηπρφλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα
ηέρλεο. Οη δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή,
άξζξν 138 § 12 ηνπ Ν. 4412/16.
Άξζξν 37ν: Βιάβεο ζηα έξγα - Αλαγλψξηζε απνδεκηψζεσλ
37.1 Ο αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα
νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζην έξγν, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ
θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ηνπ 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 ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ
Ν.4412/16. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ
βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
37.2 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/16.
37.3 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.
37.4 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.
37.5 Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απφ αλσηέξα βία
κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Άξζξν 38ν: Δπηζηξνθή εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο
38.1 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε θαηφπηλ
ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/16, κεηψλεηαη ακέζσο
κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη νη εγγπήζεηο
πεξηνξίδνληαη ζην 20% ηνπ πνζνζηνχ ηεο § 6β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16. Σν
ηειεπηαίν κέξνο ησλ εγγπήζεσλ απνδίδεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ
νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ.
Άξζξν 39ν: Τπνθαηάζηαζε αλαδφρνπ – Τπεξγνιαβία
39.1 χκθσλα κε ην άξζξν 164, § 1 ηνπ Ν. 4412/16 ε ππνθαηάζηαζε ηξίηνπ ζηελ
θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) απαγνξεχεηαη ρσξίο
έγθξηζε ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Η ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην
ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) είλαη δπλαηή
απνθιεηζηηθά ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 132. Η ππνθαηάζηαζε απαγνξεχεηαη, ρσξίο έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο
Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη πξφηαζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαπηζηψζεη φηη έρεη ρσξήζεη ππνθαηάζηαζε ηνπ
αλαδφρνπ ρσξίο έγθξηζε θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, κεηά γλψκε ηνπ αξκφδηνπ
Σερληθνχ πκβνπιίνπ. Γελ ζεσξείηαη ππνθαηάζηαζε ε, εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ,
ππεξγνιαβηθή αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.
39.2 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 164 ηνπ Ν. 4412/16.
39.3 χκθσλα κε ην άξζξν 166 § 1 ηνπ Ν. 4412/16 γηα ηελ αλαγλψξηζε
ππεξγνιάβνπ σο εγθεθξηκέλνπ, κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 165,
ππνβάιιεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θνηλή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ
ππεξγνιάβνπ καδί κε πξσηφηππν ζπκθσλεηηθφ θαη θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. ην ζπκθσλεηηθφ ηεο ππεξγνιαβίαο
πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο ή ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ
αλαιακβάλεη ν ππεξγνιάβνο, θαζψο θαη ε αμία ηεο ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο.
39.4 χκθσλα κε ην άξζξν 166 § 5 ηνπ Ν. 4412/16 ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κε
εηδηθή αηηηνιφγεζε, κπνξεί λα κελ εγθξίλεη ηε ζχζηαζε ηεο ππεξγνιαβίαο, νη δε ιφγνη
κε έγθξηζεο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη κφλν ζε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία πξνεξρφκελα
θπξίσο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ κεηξψνπ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζρεηηθά κε
ηελ ηθαλφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ θαιή θαη
έγθαηξε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πνπ ζπκθσλήζεθε σο αληηθείκελν ηεο ππεξγνιαβίαο.
Η απφθαζε απηή ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, πεξί κε έγθξηζεο ηεο ζχζηαζεο ηεο
ππεξγνιαβίαο, εθδίδεηαη κφλν κέζα ζηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 165 θαη θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηνλ αλάδνρν θαη ηνλ ππεξγνιάβν, θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 143, θαζψο θαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, καδί κε απιφ
αληίγξαθν ηνπ ππνβιεζέληνο ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο ππεξγνιαβίαο.
39.5 Η έγθξηζε ηεο ππεξγνιαβίαο έρεη ηηο εμήο ζπλέπεηεο:
α) Σν πνζφ ηεο ζχκβαζεο ηεο ππεξγνιαβίαο, φπσο απηφ πξνθχπηεη ηδίσο απφ ηα
ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ ππεξγνιάβν πξνο ηνλ αλάδνρν, ιακβάλεηαη
ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εκπεηξίαο.

β) Γηα ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη
πηζηνπνηεηηθφ εκπεηξίαο γηα ρξήζε ζην Μ.Δ.ΔΠ., ελψ ηα ζηειέρε ηνπ αλαδφρνπ
δηθαηνχληαη πηζηνπνηεηηθφ εκπεηξίαο, ην νπνίν γηα ηελ εμέιημε ζην Μ.Δ.Κ. αλάγεηαη
ζην κηζφ ηνπ ρξφλνπ επίβιεςεο.
39.6 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 165 θαη 166 ηνπ Ν. 4412/16.

Άξζξν 40ν: Έθπησζε αλαδφρνπ – _Γηαθνπή εξγαζηψλ – Λχζε ηεο ζχκβαζεο
40.1 χκθσλα κε ην άξζξν 160 § 1 ηνπ Ν. 4412/16, εάλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο
Τπεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ην λφκν, θεξχζζεηαη έθπησηνο
απφ ηελ εξγνιαβία. Η ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ αλάδνρν
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ππφινηπεο παξαγξάθνπο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.
40.2 Η δηαδηθαζία θαη νη ζπλέπεηεο ηεο δηαθνπήο εξγαζηψλ θαη δηάιπζεο ηεο
ζχκβαζεο είηε απφ ππαηηηφηεηα αλαδφρνπ είηε απφ ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 160 θαη 161 ηνπ Ν. 4412/16.
Άξζξν 41ν: _Γηαθσλίεο – Δλζηάζεηο – Γηαηηεζία
41.1 χκθσλα κε ην άξζξν 174 § 1 ηνπ Ν. 4412/16, θαηά ησλ πξάμεσλ ή
παξαιείςεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πνπ πξνζβάιινπλ έλλνκν ζπκθέξνλ
ηνπ αλαδφρνπ ρσξεί έλζηαζε πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία. Η έλζηαζε
θαηά ησλ πξάμεσλ αζθείηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο. χκθσλα κε ην άξζξν 174 § 2 Ν. 4412/16, ε έλζηαζε
απεπζχλεηαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία ππνρξεψλεηαη λα εθδψζεη απφθαζε
εληφο 2 κελψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο.
41.2 ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο έλζηαζεο ή παξέιεπζεο άπξαθηεο ηεο δίκελεο
πξνζεζκίαο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε ζεξαπείαο ζε αλαηξεπηηθή
πξνζεζκία 3 κελψλ. Η δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζηηο § 3 – 17 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
41.3 χκθσλα κε ην άξζξν 175 § 1 ηνπ Ν. 4412/168, θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαηαζθεπήο δεκφζηνπ
έξγνπ επηιχεηαη κε πξνζθπγή ζην αξκφδην δηθαζηήξην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο ή Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Η δηαδηθαζία δηέπεηαη απφ ηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.
Άξζξν 42ν: Δθπξνζψπεζε αλαδφρνπ - Δπίδνζε εγγξάθσλ
42.1 χκθσλα κε ην άξζξν 143 § 1 ηνπ Ν. 4412/16, νη θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο
Τπεξεζίαο πξνο ηνλ αλάδνρν ή ηνλ αληίθιεην γίλνληαη κε φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο ή
κε νπνηνδήπνηε δεκφζην φξγαλν ή κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. Γηα ηελ θνηλνπνίεζε
ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη νηθείεο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
42.2 χκθσλα κε ην άξζξν 143 ηνπ Ν. 4412/16 ε αλάδνρνο επηρείξεζε γλσζηνπνηεί
ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηεο ή ηνπο ηπρφλ
πιεξεμνχζηνπο.
42.3 χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 2/86, ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, νη ζρεηηθέο κε ηηο επηδφζεηο
εγγξάθσλ δηαηάμεηο είλαη ηα άξζξα 222 θαη επφκελα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο
Γηθνλνκίαο.
Άξζξν 43ν: Δηδηθνί φξνη εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ
43.1 Γε ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νριηνχζεο εξγαζίεο θαηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο.

43.2 Καηά ηηο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα
κέηξα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνήο ζθφλεο ζε άιινπο πιελ ησλ επηζθεπαδνκέλσλ
ρψξσλ.
43.3 Καηά ηηο εξγαζίεο απφξξηςεο πιηθψλ θαη θνξηνεθθνξηψζεσλ ν εξγνιάβνο
νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε θίλεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ θαη λα ηελ
ξπζκίδεη κε ππαιιήινπο ηνπ θαη θαηάιιειεο πηλαθίδεο.
43.4 Απαγνξεχεηαη ε ξίςε πιηθψλ απφ ςειά, εθηφο εάλ ππάξρεη επηηεξεηήο πνπ ζα
θξνληίδεη λα θξάζζεηαη ν επηθίλδπλνο ρψξνο, λα πξνζέρεη κελ πιεζηάζεη θαλείο θαη
λα θαλνλίδεη πφηε ζα αξρίζεη ή ξίςε, άξζξν 90, ηνπ Π.Γ. 1073/81.
43.5 Σα πιηθά απνμειψζεσλ ζα απνκαθξχλνληαη ην πνιχ εληφο 48 σξψλ απφ ηνλ
ρψξν ηνπ έξγνπ, κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο θακία πξφζζεηε
απνδεκίσζή ηνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηνπο ρψξνπο εληφο θαη εθηφο
ηνπ θηηξίνπ θαζαξνχο, λα απνκαθξχλεη ακέζσο ηα κπάδα ηα νπνία ζα ζπγθεληξψλεη
ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζηελ απιή πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε θαη λα κε δεκηνπξγεί
εζηίεο κφιπλζεο.
43.6 Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζίαο ππεξσξηαθήο ή θαηά ηηο αξγίεο ζχκθσλα κε
απηά πνπ νξίδεη ν Νφκνο. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο ν αλάδνρνο δελ
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε ακνηβή. Καηά ηελ εθηέιεζε κηαο ηέηνηαο εξγαζίαο ν
αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί φινπο ηνπ Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο. Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί έγγξαθα πξηλ απφ είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο
ηνπιάρηζηνλ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα δνπιέςεη
ππεξσξηαθά πέξαλ ηεο 14:30 ή ζε εκέξεο αξγίαο ή θαηά ηα αββαηνθχξηαθα αθνχ
ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηηο ζρεηηθέο άδεηεο (Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη Αζηπλνκία).
43.7 Ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο, ν
αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα επηζεκάλεη ην εξγνηάμην θαη λα ηνπνζεηήζεη ηδηαίηεξε
ζήκαλζε αθφκε θαη θσηεηλή θαη πξνζηαηεπηηθφ πεξίθξαγκα ζηα επηθίλδπλα ζεκεία
ηνπ έξγνπ, λα θξνληίδεη γηα ηελ απαξαίηεηε άδεηα θαηάιεςεο ησλ πεδνδξνκίσλ, λα
ηνπνζεηεί εκπφδηα ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. πνπ ηζρχεη θαη λα πεξηβάιιεη ην έξγν κε
ηα θαηάιιεια κέζα, ψζηε λα γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηή ε αθξηβήο ζέζε ηνπ απφ θάζε
δηεξρφκελν πεδφ ή φρεκα εκέξα θαη λχρηα, λα εθδίδεη εηδηθέο άδεηεο απφ ηηο
Αζηπλνκηθέο Αξρέο θιπ. ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε.
43.8 Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζε ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ελαέξησλ ή
ππνγείσλ δηθηχσλ γεληθά, πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή γηα λα
απνθεπρζνχλ δεκίεο ή αηπρήκαηα, γηα ηα νπνία ν αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη κε δαπάλεο ηνπ θαη
εξρφκελνο ζε επαθή κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνχο λα εθνδηαζηεί κε ηα
απαξαίηεηα δηαγξάκκαηα θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα λα πξνρσξήζεη, παξφλησλ θαη
αξκνδίσλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, ζε δνθηκαζηηθή εθζθαθή γηα ηελ επηζήκαλζε
ησλ αγσγψλ ησλ δηθηχσλ θαη ζε ζπλέρεηα ζηελ απνθάιπςή ηνπο, φπνπ απαηηείηαη
αλαδηάηαμή ηνπο.
43.9 Γηα θάζε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, ε νπνία είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο πξέπεη πξνεγνχκελα λα
ζπλελλνείηαη κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο Αζηπλνκίαο (Σξνραίαο θίλεζεο).
43.10 Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδα πνπ ζα
αλαθέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ,
ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ κειεηεηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Με ην πέξαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ νθείιεη λα ηελ απνκαθξχλεη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη λα
απνθαζηζηά ηνλ ρψξν ζηελ αξρηθή θαηάζηαζή ηνπ.
43.11 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν κεηαθνξηθφ κέζν
γηα ηελ επίβιεςε.
43.12 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά κε δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ γηα
ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ, θαζψο θαη άιισλ ηπρφλ εγθξίζεσλ (π.ρ.
απφ ηελ Σξνραία γηα παξαθψιπζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ κεηαθνξά πιηθψλ απφ

θαη πξνο ην εξγνηάμην, απφ ηελ πνιενδνκία γηα έθδνζε άδεηαο κηθξήο θιίκαθαο,
48σξε εηδνπνίεζε, ηελ αξραηνινγία, ηηο ν.θ.σ θιπ.).
Σνλ αλάδνρν βαξχλεη θάζε δαπάλε κε θαηαλνκαδφκελε ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα
ηελ νξζή, έληερλε θαη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία, εθηέιεζε εξγαζηψλ ή
απαηηνχκελε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ έξγσλ απφ πάζεο πιεπξάο ζε ζρέζε κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο φπσο θαη θάζε είδνπο επηζθαιή έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ.
43.13 Ο αλάδνρνο ζηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ηθξησκάησλ θαη εθηέιεζεο
εξγαζηψλ πνπ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνπο) αξκνδηφηεηαο
Γήκνπ Γνμάηνπ δελ απαηηείηαη λα ιάβεη ηδηαίηεξε έγθξηζε απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ θαη ηελ Γ/λζε Πεξηβάιινλην, δεδνκέλεο ηεο απφθαζεο Γ.. γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Η απαιιαγή απηή δελ πεξηιακβάλεη Ο.Κ.Ω. ή ππνρξεψζεηο
θαηαβνιήο ηειψλ ή ιήςε άδεηαο απφ άιινπο θνξείο ή ππεξεζίεο φπσο ε Αζηπλνκία ,
Πνιενδνκία θιπ.
45.14 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ απνμειψζεσλ, θαζαηξέζεσλ, θαηεδαθίζεσλ θιπ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν
ζχκβαζεο κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ (ΚΤΑ
36259/1757/Δ103/10-ΦΔΚ 1312Β/24-8-2010)
Άξζξν 44ν: Γηάθνξα ζέκαηα
44.1 Η ππφ ηνπ αλαδφρνπ ππνβνιή πξνζθνξάο θαη ππνγξαθή ηεο χκβαζεο
Δξγνιαβίαο ππέρεη ηελ έλλνηα ηεο ξεηήο θαη αλεπηθχιαθηεο δήισζεο φηη παξαηηείηαη
θάζε δηθαηψκαηνο ηνπ απφ ην Άξζξν 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα γηα κεξηθή ή νιηθή
ιχζε ηεο χκβαζεο ή ηξνπνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ αλέιαβε κε απηήλ, ζε
πεξίπησζε έθηαθηεο ή απξφβιεπηεο κεηαβνιήο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα νπνία
ζηεξίρζεθε, αθφκα θαη εάλ απφ ηελ κεηαβνιή απηή, ή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ηπρφλ
επαρζήο γηα ηνλ αλάδνρν.
44.2 Όια ηα πκβαηηθά ηνηρεία απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε θαη γηα ην ιφγν
απηφ δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ νπνηνλδήπνηε ιάβεη κέξνο ζην
δηαγσληζκφ ή απφ ηνλ αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε άιιν έξγν.

πληάρζεθε

Θεσξήζεθε

Καιακπάθη, 03.10.2017

Καιακπάθη, 03.10.2017
Η Πξντζηακέλε
Γ/λζεο Σερλ. Τπεξεζηψλ

Nηάπα Διέλε

σθξνληάδνπ Μαξία

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

