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ΑΡΘΡΟ 1   

 

Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ 

 

Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ είλαη : 

ν ζηνιηζκφο ηνπ δήκνπ γηα ηελ πεξίνδν ησλ ενξηψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 

επηζηήιηα θσηηζηηθά, ηελ πχθλσζε ησλ ππαξρφλησλ ζηελ Ηεξά νδφ θαη ηελ Λ. Θεβψλ, θαζψο θαη 

δέληξσλ θαη ζάκλσλ κε ζε πιαηείεο θαη θπξίσλ ζηελ πιαηεία Δζηαπξσκέλνπ, κε ιακπάθηα (ςείξεο) 

LED. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ : 

 ηνπ λ.3463/2006 (Φ.Δ.Κ.  114Α/2006)  

 ηνπ λ.3852/7-6-2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο  

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»  

 ηνπ λ.3861/13-7-2010 «Δλίζρπζε δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν – Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» . 

 ηνπ λ.4412/2016 «Γημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή 

ζηιρ Οδηγίερ 201/24/Δ και 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147), 

 ησλ λ.80-110 λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύπυζη ηηρ Κυδικοποίηζηρ ηηρ νομοθεζίαρ 

καηαζκεςήρ δημοζίυν έπγυν» (ΚΓΔ),  

 ηνπ λ.4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή 

αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζυμάηυζη ηηρ 

Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 

156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλερ διαηάξειρ” θαη 

ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην 

ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013»,  και ηος ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και 

εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013»  

 ηνπ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άπζη πεπιοπιζμών ζςμμεηοσήρ 

επγοληπηικών επισειπήζευν ζε δημόζια έπγα», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 

(ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», φπσο ηζρχεη 

 ηνπ λ. 4250/2014 «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσυνεύζειρ Νομικών 

Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Γημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπέρ πςθμίζειρ» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,-(Μέρξη ηηο 31/12/2016) ηνπ λ. 

3886/2010 (Α' 173) «Γικαζηική πποζηαζία καηά ηη ζύνατη δημοζίυν ζςμβάζευν Δναπμόνιζη ηηρ 



 

 

ελληνικήρ νομοθεζίαρ με ηην Οδηγία 89/665/ΔΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21γρ Ιοςνίος 1989 (L 395) και 

ηην Οδηγία 92/13/ΔΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 25ηρ Φεβποςαπίος 1992 (L 76), όπυρ ηποποποιήθηκαν με 

ηην Οδηγία 2007/66/ΔΚ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 11ηρ Γεκεμβπίος 

2007 (L335)» 

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό Σςνέδπιο».  

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Σςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ 

διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν Σςμβάζευν 

και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν Σςμβάζευν…» . 

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη 

νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο 

"Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ». 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» -(Μέρξη ηηο 31/12/2016) ηνπ π.δ 113/2010 (Α 194) 

“Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Γιαηάκηερ”, φπσο ηζρχει . 

 ηνπ λ. 3310/2005 “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή     

καηαζηπαηηγήζευν καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” (Α' 30), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην Ν. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ  

Δ..Ρ.,  ην π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαζηικοποίηζη υν μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν Δηαιπειών πος 

μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή ηυν νομικών πποζώπυν ηος 

εςπύηεπος δημόζιος ηομέα», ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 

20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά κε ηα  „’Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος 

Ν.3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ‟ αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοπιζμόρ συπών 

ζηιρ οποίερ λειηοςπγούν εξυσώπιερ εηαιπίερ”.
 
 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248)  «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο». 

 

Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο,  θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην 

ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 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 . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ -  πνηληθέο ξήηξεο 

 

3.1 Ζ νιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε  ένα  (1) ημεπολογιακό μήνα απφ ηελ 

εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

 

3.2 Γηα θάζε εκεξνινγηαθή  εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 

3263/2004. 

 

3.3 Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, θάζε ηκεκαηηθήο 

ελδεηθηηθήο πξνζεζκίαο, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζεο, επηβάιιεηαη πνηληθή  ξήηξα 15,00 ΔΤΡΩ  γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξψησλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη  22,00 ΔΤΡΩ, γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ επνκέλσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ . 

 

3.4 Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη 

απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Με ίδηα απφθαζε αλαθαινχληαη νη πνηληθέο ξήηξεο γηα 

ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο 

εγθεθξηκέλεο γεληθέο παξαηάζεηο ηεο, ελψ ε πνηληθή ξήηξα γηα απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή είλαη 

αλέθθιεηε.  

 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
 

Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1β ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ  

5%  επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. πκπιεξσκαηηθή εγγχεζε πνζνζηνχ 5% πξέπεη λα 

θαηαηεζεί θαη ζε θάζε κεηαγελέζηεξε επαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο , ζχκθσλα κε ηελ παξαγ.12 

ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ.4412/2016 . 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

Λνγαξηαζκνί -  πηζηνπνηήζεηο 

 

Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη αλαθεθαιαησηηθνί & εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην 152 ηνπ λ.4412/2016. 

Πξν ηεο πιεξσκήο θάζε πηζηνπνίεζεο ν αλάδνρνο  πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απνδείμεηο ησλ ππνρξεσηηθψλ 

θαηαβνιψλ ηνπ ζηα νηθεία ηακεία θαζψο θαη βεβαηψζεηο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ην 

πηζηνπνηνχκελν πνζφ πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο (ΗΚΑ – Δπηθνπξηθφ – ΣΜΔΓΔ θ.ι.π.). 

Γηα ηνλ πξνηειηθφ θαη ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ έρεη εθαξκνγή ε παξαγ.13 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ 

λ.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

Δηδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε απνδεκίσζε κε φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο 

πεξηιακβαλφκελεο, ζην πνζνζηφ ησλ γεληθψλ εμφδσλ, νθέινπο θ.ι.π. λα πξνβεί : 

 

 ηηο απαξαίηεηεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε έξγσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο κειέηεο & ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο ή ηελ ζχληαμε ηνπο, φηαλ δελ ππάξρνπλ. 

 

 Καθ’ όλη ηη διάπκεια ηος έπγος ζηον επγαζηηπιακό έλεγσο, δοκιμέρ κ.λ.π για ηη διαπίζηυζη 

ηηρ καηαλληλόηηηαρ ηυν ςλικών πος σπηζιμοποιούνηαι & ηηρ εκηελούμενηρ ποιόηηηαρ επγαζίαρ, 

ζύμθυνα με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ πος μνημονεύονηαι ζηο ηιμολόγιο και ζηα λοιπά ηεύση ηηρ 

Μελέηηρ . 
 

 ηελ ζχληαμε ησλ ηεπρψλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ, πξσηνθφιισλ, ινγαξηαζκψλ θ.ι.π. καθώρ και 

ηυν αναγκαίυν γι’ αςηό επιμεηπηηικών ζσεδίυν και διαγπαμμάηυν πος καθοπίζονηαι με ηο άπθπο 

151 ηος λ.4412/2016 (με αναλςηική αποηύπυζη με ςτόμεηπα, διαζηάζειρ κ.λ.π ηηρ ςπάπσοςζαρ 

καηάζηαζηρ ππιν και μεηά ηην καηαζκεςή ηυν έπγυν) θαη δαθηπινγξάθεζεο θαη θσηνηχπεζεο απηψλ 

ζηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ αληηηχπσλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξνζθνκίδνληαη γηα έιεγρν ζηνλ 

επηβιέπνληα πξηλ ηε δαθηπινγξάθεζε ή ηε θσηνηχπεζε ηνπο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
 

Ζκεξνιφγην  έξγνπ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 146 ηνπ 

λ.4412/2016 . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

Καλνληζκφο ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα παξνπζηαζηεί αλάγθε θαλνληζκνχ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη 

απηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 156 ηνπ λ.4412/2016 θαη ζην «Καλνληζκφ Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ 



 

 

Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ», ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ466 Απφθαζε 

ηνπ Τπ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (ΦΔΚ 1746/Β/19-5-17).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
 

Αλαζεψξεζε ηηκψλ 

 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 153 ηνπ λ.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
 

ρέδηα 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο έγθαηξα, πξηλ απφ θάζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ εθαξκνγή ζπλνιηθά ή ελ 

κέξεη ελφο απφ ηα ζρέδηα πνπ είλαη ζε αζπκθσλία κεηαμχ ηνπο, λα δεηήζεη ρσξίο ακέιεηα γξαπηέο 

νδεγίεο απφ ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία, αιιηψο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη νπνηεδήπνηε θαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο γη‟ απηφ ην ζέκα κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  11 
 

Υξφλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ 

 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηελ 

ζπληήξεζή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 παξ. 1 ηνπ λ.4412/2016 & κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ 

ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή , νξίδεηαη ζε 15 μήνερ, θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 171 ηνπ 

λ.4412/2016 . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

 

1. Ο αλάδνρνο έρεη  ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηε δηάηαμε θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ 

κεξψλ ηνπ έξγνπ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή άιια ζηνηρεία ηεο κειέηεο. 

 

2. Οη έγγξαθεο ζπκπιεξψζεηο  ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ 

αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 138 ηνπ λ.4412/2016.                                                                                                                                                                                                                 

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ ρσξίο 

έγγξαθε δηαηαγή έζησ θαη αλ απηέο  βειηηψλνπλ ην έξγν . ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε δηαηαγή γηα 

ηξνπνπνηήζεηο ή  ζπκπιεξψζεηο   δίλεηαη πξνθνξηθά ζην ηφπν ησλ έξγσλ θαη θαηαρσξείηαη ζην 

εκεξνιφγην. Αλ ηε δηαηαγή απηή δίλεη ν επηβιέπσλ νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ακέζσο ηε  

δηεπζχλνπζα ππεξεζία γηα  έθδνζε θαλνληθήο δηαηαγήο. 

 

3. 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.ι.π. ,νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, απφζβεζεο 

κηζζψλ 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 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. 



 

 

 

4. 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 αζθαιείαο   είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή, ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ 

θ.ι.π.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα. 

 

5. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο 

φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Καη‟ εμαίξεζε  

απμνκεηψζεηο ζην ραξηφζεκν ηηκνινγίσλ ή άιινη θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ πνπ βαξχλνπλ άκεζα  ην 

εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο. Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα  ην  νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ 

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

παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ. 

 

6. Αλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν 

ε Γ/λνπζα ππεξεζία κεηά απφ γξαπηή φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαιεί  ηνλ αλάδνρν λα εμνθιήζεη 

ηνπο δηθαηνχρνπο  κέζα ζε 15 εκέξεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ μνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο ηφηε ε Γ/λνπζα 

ππεξεζία  ζπληάζζεη ηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη 

έλαληη ησλ ρξεκάησλ πνπ έρεη απηφο λα ιάβεη. ε εθαξκνγή ηεο παξ. απηήο κπνξεί λα πιεξσζνχλ νη 

απνδνρέο κέρξη  ηξηψλ ην πνιχ κελψλ απφ  ηελ φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

7. Ο αλάδνρνο έρεη φιε  ηελ επζχλε γηα ηελ αλεχξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ αδξαλψλ πιηθψλ ή 

άιισλ πιηθψλ πνπ δελ πξνέξρνληαη  απφ ην εκπφξην, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε ζχκβαζε, νη 

πεγέο απηέο πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηε  Γ/λνπζα ππεξεζία, πνπ 

κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηε ρξήζε αθαηάιιεισλ ή απξφζθνξσλ γηα ηα έξγα πεγψλ. 

 

8. Σα πιηθά πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηε θαηαζθεπή  ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ θαζαίξεζε παιαηψλ 

έξγσλ αλήθνπλ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο δαπάλεο εμαγσγήο ή 

δηαθχιαμεο ηνπο αλ ε ζχκβαζε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη νθείιεη λα παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα 

λα απνηξαπεί ή λα είλαη φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε ε βιάβε ησλ πιηθψλ θαηά  ηελ εμαγσγή ηνπο. Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν γίλεηαη κεηά απφ δηαηαγή ηεο ππεξεζίαο θαη  ηελ ζχληαμε 

ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ κεηαμχ ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

 

9. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ Γ/λνπζα ππεξεζία αλ ηπρφλ θαηά ηε 

θαηαζθεπή ησλ έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο. Οη δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο 

εθαξκφδνληαη θαη ζηε πεξίπησζε απηή. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ ή ηπρφλ δηαθνπή απ΄απηήλ ηελ 

αηηία έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

10. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κε παξεκπνδίδεη  ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ έξγσλ ή 

εξγαζηψλ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ 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 ζπκβάιιεη ζηελ άκεζε 

απνθαηάζηαζε ησλ ηπρψλ βιαβψλ ή δηαθνπψλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
 

Γηεπθφιπλζε θπθινθνξίαο - πηλαθίδεο 

 

Ο εξγνιάβνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη γηα θάζε θαζνιηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζηηο 

θαηαζθεπαδφκελεο απφ απηφλ νδνχο πξέπεη απαξαηηήησο  λα ζπλελλνείηαη πξνεγνπκέλσο κε ηελ 

ππεξεζία επίβιεςεο θαη ην αξκφδην ηκήκα ηξνραίαο. 

Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα ηνπνζεηήζεη  πηλαθίδεο θαζνδήγεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, λπρηεξηλά θσηεηλά ζήκαηα θ.ι.π. Δπίζεο νθείιεη κε δαπάλεο ηνπ λα 

πεξηθξάμεη θάζε επηθίλδπλε γηα  ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδψλ ζέζε θαη λα επηζεκαίλεη απηήλ κε  

ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ λπρηεξηλψλ ζεκάησλ θ.ι.π. Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη 

αζθαιείο δηαβάζεηο ησλ αθαιχπησλ ηάθξσλ ζε επίθαηξα ζεκεία, κε ππφδεημε ηνπ επηβιέπνληα. 



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
 

Πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο – επζχλεο αλαδφρνπ  

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη γηα  ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ζην 

εξγνηάμην, γηα  ηελ έθδνζε ηπρφλ απαηηνχκελσλ Αζηπλνκηθψλ αδεηψλ εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο λφκνπο, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ηηο θνηλσληθέο 

αζθαιίζεηο θ.ι.π. 

O αλάδνρνο πξέπεη επίζεο λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ 

πιηθψλ κέρξη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη αζθάιεηαο ηνπ 

ελ γέλεη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ θαη θάζε ηξίηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

ππεξεζίαο πνπ επηβιέπεη ην έξγν, ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαη επζχλεηαη κνλνκεξψο 

γηα νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα πξνθχπηεη απφ ηε κε θαιή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ. 

Καηά ζπλέπεηα ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ε αηπρήκαηνο, ν αλάδνρνο παξακέλεη αζηηθά θαη πνηληθά ν 

κφλνο ππεχζπλνο γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινη θ.ι.π. ) είηε ζηηο 

θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδφηε, είηε  ζε ηξίηνπο ιφγσ παξάβαζεο ή παξάιεηςεο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 
 

Καζαξηζκφο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε γηα ρξήζε θάζε ηκήκαηνο 

ηνπ έξγνπ θαζψο θαη κεηά ηελ απνπεξάησζε νινθιήξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη 

απφ ηνπο γχξσ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα θάζε απαηηεζείζα πξνζσξηλή 

εγθαηάζηαζε, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά , ρξήζηκα θαη 

άρξεζηα θ.ι.π., λα πάξεη (θαηαζηξέςεη θ.ι.π.) θάζε βνεζεηηθφ έξγν ή θαηαζθεπή , πνπ ζα θξίλεη ε 

ππεξεζία ζαλ άρξεζην ή επηδήκην, λα παξαδψζεη δε ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο 

ρψξνπο ηνπ έξγνπ θαη λα κεξηκλήζεη γεληθά γηα νηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ 

θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία απηνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη, εθιηπφληνο ηνπ ιφγνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

ππεξεζίαο , ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, θ.ι.π. ) θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν επηβιήζεθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θ.ι.π. 

ζηελ απνκάθξπλζε ησλ πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηελ έλαξμε θαη κέζα ζε ινγηθή πξνζεζκία ζηελ απνπεξάησζε ησλ 

παξαπάλσ εξγαζηψλ, κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ εγγξαθή ππελζχκηζε απφ ηε Γ/λνπζα ππεξεζία, 

απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θαη εθπίπηεη ε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηα ρξήκαηα πνπ 

έρεη απηφο λα ιάβεη, εθηφο απφ ην φηη δελ ζα ηνπ εθδνζεί βεβαίσζε εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

Πξνζσπηθφ 

 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη εηδηθεπκέλν γηα ην 

είδνο θάζε εξγαζίαο. 

Ζ επίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε θάζε εξγάηε, ηερλίηε  θ.ι.π., εθφζνλ 

θαηά ηελ θξίζε δελ έρεη ηα απαηηνχκελα θαηά ηελ επηζηήκε θαη ηελ πείξα πξνζφληα γηα ηελ θαλνληθή 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  ή είλαη πξνθιεηηθφο θ.ι.π. 

Ο  έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, έρεη ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο  

θαηά ηέιεην θαη νκαιφ ηξφπν απνπεξάησζεο ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δε 

κπνξεί λα εξκελεπζεί φηη θαζηζηά ηνλ εξγνδφηε ζπκκέηνρν ζηηο νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ζηηο ελ γέλεη θαθέο ζπλέπεηεο ιφγσ ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ. 

 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ 

 

Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απν ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο, ν αλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ  ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε , 

ην νπνίν ζα ζπληαρζεί ζε γξακκηθφ πξφγξακκα  ΑΝΣ θαη  ζα θαιχπηεη φιεο ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δξαζηεξηφηεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο παξαγγειίαο θαη κεηαθνξάο ζην 

εξγνηάμην πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ). 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο δέθα (10) εκεξψλ, ζα εγθξίλεη ην ρξνλνδηάγξακκα κε ηπρφλ 

ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο . 

Σν παξαπάλσ ρξνλνδηάγξακκα κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ γίλεηαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ αλάδνρν, πνπ 

ππνρξενχηαη ζε πηζηή εθαξκνγή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ λ.4412/2016.  

 

 ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Αηγάιεσ, 15/10/2020 Αηγάιεσ, 15/10/2020 

- Ο - - Ο - 

πληάμαο Γηεπζπληήο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

  

θπξήο  Γεκ.  Γεψξγηνο Ρνδάηνο 

Ζι/γνο Μεραληθφο  Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΔΜΠ 
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ΓΕΝΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

Αληηθείκελν 

 

Απηφ ην ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ) πεξηιακβάλεη ηνπο  γεληθνχο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαη  ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζζεί  απφ ηνλ αλάδνρν πνπ ζα επηιεγεί ην 

παξαπάλσ Γεκνηηθφ έξγν, ε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ νπνίνπ βαξχλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ΓΖΜΟΤ 

ΑΗΓΑΛΔΩ. 

 

    ΑΡΘΡΟ 2 
 

Δγθχθιηνη πξνδηαγξαθέο 

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα αθνινπζεζνχλ νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα Γεκνηηθά  θαη Κνηλνηηθά Έξγα θαη ζα εθαξκνζζνχλ νη αληίζηνηρεο 

πξνο ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γεκνζίσλ έξγσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ζην Σηκνιφγην. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

πκβαηηθά ζηνηρεία 

 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ κε ηε ζεηξά πνπ ηζρχνπλ είλαη : 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Ζ Γηαθήξπμε. 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 

5. Ζ Δηδηθή & Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ & ΓΤ). 

6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, Σ..Τ. 

7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 

9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη 

νη εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ 

πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ 

έξγνπ.  

10. Σν Υξνλνδηάγξακκα / Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα 

εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
 

Δγγχεζε – πξνζεζκία απνπεξάησζεο 

 



 

 

Απηέο νξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηε Γηαθήξπμε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

Πξφνδνο έξγσλ – θπξψζεηο ιφγσ θαζπζηέξεζεο 

 

Έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 160 ηνπ λ.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

Πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ 

 

Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα 

δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο άιιε πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ηε πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε 

κηαο απφ απηέο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη : 

 

1. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο κεραλεκάησλ, 

δειαδή ηα κηζζψκαηα ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ε επηβάξπλζε ιφγσ εκεξαξγηψλ 

πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε δηάθνξεο αηηίεο, νη δαπάλεο παξαιαβήο κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη 

επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξα ηνπο. 

2. Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

απφ εξγνδεγνχο, κεραλνδεγνχο, ρεηξηζηέο, κεραλνηερλίηεο εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο 

εξγάηεο, γηα ηα εκεξνκίζζηα ηνπο, εκεξαξγίεο, αζθαιίζεηο, ψξεο εξγαζίαο, αξγίαο, έθηαθηεο 

ρξεκαηηθέο παξνρέο θ.ι.π. 

3. Οη δαπάλεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα θάζε είδνο εξγαζίαο πιηθψλ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο 

ηνπο θαη ηηο κεηαθνξέο ηνπο κε θάζε κέζν απφ ην ηφπν παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ησλ 

έξγσλ θαη θάζε πιηθνχ πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά ελδερνκέλσο λα απαηηείηαη γηα ηε 

πιήξε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο. 

4. Οη ηπρφλ δαπάλεο θάζε είδνπο αζθάιηζεο ησλ πιηθψλ θαη απνδεκίσζεο γηα ηελ πξνζσξηλή 

θαηάιεςε έθηαζεο γηα ηε κεηαθνξά ή απνζήθεπζή ηνπο. 

5. Σα έμνδα απφζβεζεο, απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ. 

6. Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηε πιήξε θαη 

έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ. 

7. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ είηε ζε ζρέζε 

κε ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ηνπο ζε θάζε εξγαζία εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ, είηε 

ζε ζρέζε κε ηηο απνδφζεηο ησλ εξγαηνηερληηψλ είηε ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη 

πιηθψλ, κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
 

Πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο αλαδφρνπ 

 

1. Καηά ην άξζξν 53 παξαγ. 7ζ ηνπ λ.4412/2016, ζηελ έλλνηα απηνχ ηνπ πνζνζηνχ γεληθψλ 

εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ ην νπνίν θαηαβάιιεηαη πάλσ ζηελ αμία ησλ ηηκψλ κνλάδαο 

ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ, πεξηιακβάλνληαη : 

2. Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο γηα 

ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ (χδξεπζε, ζέξκαλζε θ.ι.π.). 

3. Οη κηζζνί θαη θάζε είδνπο απνδεκηψζεηο αζθάιηζεο θαη έμνδα θίλεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 

4. Σα έμνδα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζχλαςεο, εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

5. Κάζε είδνπο θφξνη, ηέιε, έμνδα, εγγπήζεηο, ηφθνη θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη ινηπέο θάζε 

θχζεο επηβαξχλζεηο. 

6. Έμνδα εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη δνθηκψλ γεληθά 

γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 



 

 

7. Έμνδα αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ θαη θάζε 

θχζεο απνδεκίσζε πξνο ηξίηνπο. 

8. Έμνδα θαζαξηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθφκηζεο ησλ πξντφλησλ ζε ζέζε 

πνπ λα επηηξέπεηαη απφ ηελ Αζηπλνκία. 

9. Κάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή 

έληερλε θαη ζχκθσλε κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή απαηηνχκελε γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ απφ θάζε πιεπξά ζε ζρέζε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε είδνπο 

επηζθαιή έμνδα. 

10. Σν φθεινο ηνπ αλαδφρνπ. 

11. Σο ποζοζηό γενικών εξόδυν και ηο όθελορ ηος αναδόσος (εξγνιαβηθφ φθεινο) 

θαζνξίδεηαη ζε Δέκα οκηώ ζηα εκαηό (18%). 

12. Δπίζεο ζε δέθα νθηψ ζηα εθαηφ (18%) γηα ηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη 

απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

Πνηφηεηα πιηθψλ, έιεγρνο απηψλ – Γείγκαηα 

 

Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ αληηζηνίρσλ  

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Γείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε πξηλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο έγθξηζε ζα απνξξίπηνληαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηα 

ηνπο. Σα δείγκαηα πνπ απαηηνχληαη θαη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία  ιακβάλνληαη έγθαηξα πξηλ ηε 

ρξήζε ηνπο θαη ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ ππεξεζία.  

ηε ζπλέρεηα, φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζε θαηάιιειν 

θξαηηθφ εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ . 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια θαη ζα αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ αλάδνρνπ, 

θαζψο θαη ην φηη ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αληαπνθξίλνληαη ζην δείγκα. 

Αθφκα αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνίν ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
 

Αλαινγίεο πιηθψλ  

 

Πξέπεη λα ηεξνχληαη  θαη λα εμαθξηβψλνληαη νη θαζνξηδφκελεο ζην ηηκνιφγην ή ηελ ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ ή ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλαινγίεο πιηθψλ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
 

Μεραληθφο εμνπιηζκφο 

 

Ο ηπρφλ απαηηνχκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κεραληθφο εμνπιηζκφο, πξνβιέπεηαη θαη 

θαζνξίδεηαη εθάζηνηε ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Ο εμνπιηζκφο απηφο αλ δελ 

δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ζα βξίζθεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο απηνχ, ρσξίο ε ππεξεζία λα 

αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή επζχλε ζρεηηθά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

Αηπρήκαηα θαη δεκηέο 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη ην έξγν ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία 

αλαγλσξηζκέλε απφ ην Κξάηνο έλαληη αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο. ε θακηά πεξίπησζε δελ 

είλαη δπλαηφλ λα επηβαξπλζεί ν εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αλαδφρνπ, θαζψο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ  θαη ζε θάζε θχζεο θνηλσθειή έξγα. 



 

 

 

Δπίζεο ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ 

πνπ απαζρνιείηαη ζην εξγνηάμην ηνπ Έξγνπ , ζηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο (ΗΚΑ , ΣΔΑΔΓΞΔ θ.ι.π) , ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο γηα ηνπο 

Οξγαληζκνχο απηνχο δηαηάμεηο . Δάλ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ δελ ππάθεηαη ζηηο δηαηάμεηο 

απηέο , ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπο αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε Αζθαιηζηηθέο 

Δηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο . 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηα αζθάιηζηξα βαξχλεη εμ‟νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν ηνπ Έξγνπ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

Φφξνη, ηέιε -  θξαηήζεηο 

 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο 

επηβαξχλζεηο φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

Καη‟ εμαίξεζε, νη θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα 

βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ην  ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ 

αληάιιαγκα. Σα δπν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο ηπρφλ 

παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
 

Μειέηε ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ 

 

Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ αλάδνρν, έρεη ηελ έλλνηα φηη έιαβε απηφο ππ‟ φςε ηνπ 

έξγνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, 

δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ηελ 

αλάγθε θαηαζθεπήο νδψλ πξνζπέιαζεο, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο εηδηθέο 

θαη γεληθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο, εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο, 

θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ επεξεάδνληαο κε νπνηνλδήπνηε ηφπν ηηο 

εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ θαη φηη ηα έξγα ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο χκβαζεο, κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
 

Πξνζηαζία εθηεινχκελνπ έξγνπ – ππαξρφλησλ θαηαζθεπψλ – βιάζηεζεο 

 

 Ο Αλάδνρνο πξνζηαηεχεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ην εθηεινχκελν έξγν, ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο ηνπ.  ρεηηθέο δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο εθηεινχληαη απφ 

απηφλ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα κέηξα θχιαμεο  πξνζηαζίαο ή δηαηήξεζεο ιακβάλνληαη απφ 

ηνλ εξγνδφηε θαη νη δαπάλεο επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θάζε 

θχζεο θνηλσθειψλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα εθηεινχκελα έξγα, γηα λα πξνιεθζνχλ νη 

δεκηέο ή ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Εεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ακέιεηα ηνπ αλάδνρνπ 

επαλνξζψλνληαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλάδνρνπ. 

 Ο Αλάδνρνο πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε θαη ηηο 

θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ θαη επζχλεηαη γηα θάζε θνπή 

δέλδξσλ θαη ελ γέλεη θαηαζηξνθή πξαζίλνπ πνπ γίλεηαη ρσξίο εληνιή ηεο ππεξεζίαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 
 

Πξφιεςε  αηπρεκάησλ – κέηξα πγηεηλήο  



 

 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη κε δηθή ηνπ επζχλε λα εθαξκφδεη – ζε φιε  

ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ – φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία (αζθάιεηα , πγηεηλή θ.ι.π) ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Έξγν , ηνπ θνηλνχ , ησλ γεηηνληθψλ 

ηδηνθηεζηψλ θαη γεληθά θάζε ηξίηνπ , ελδεηθηηθά αλαθεξνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ :  

 

15.1  Σνπ Π.Γ ηεο 14.3.1934 «πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ 

ησλ πάζεο θχζεσο βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ εξγνζηαζίσλ , εξγαζηεξίσλ θ.ι.π» (ΦΔΚ 

Α‟112/1934) . 

 

15.2 Σνπ Π.Γ 778/1980 «πεξί πγηεηλήο θαη αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ» 

(ΦΔΚ Α‟193/1980) . 

 

15.3 Σνπ Π.Γ 1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ θαη πάζεο θχζεσο 

έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ» (ΦΔΚ Α‟ 260/1981). 

 

15.4 Τπνρξέσζεο ππνβνιήο ΑΤ – ΦΑΤ (Απφθαζε αξ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/27-11-02 πθ. ΠΔΥΩΓΔ , 

ΦΔΚ 16 Β‟/14-1-03) . 

 

15.5 Τπνρξέσζεο Οξηζκνχ ζπληνληζηή ή ζπληνληζηψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πνπ εγγξάθσο ζα 

θνηλνπνηείηαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία . 

 

15.6 Τπνρξέσζεο αλαθνίλσζεο ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία φισλ ησλ δηαηαγψλ θαη εληνιψλ ησλ 

δηαθφξσλ Αξρψλ πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζ‟απηφλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 

Έξγνπ θαη πνπ αλαθέξνληαη ζε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ , αζθάιεηαο , πγηεηλήο θ.ι.π . 

 

15.7 Γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Ν.1418/84 , ηνπ Π.Γ 609/85 θαη 

ην άξζξν 4 , παξαγ.3 ηνπ Ν.2229/94 . 

 

15.8 Κάζε άιιν ελ ηζρχεη Γηάηαγκα ή Νφκνο  θαηά ηελ εκέξα ηεο Γεκνπξαζίαο .  

 

Ο Αλάδνρνο επίζεο νθείιεη λα δηαηεξεί ην απαηηνχκελν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ γηα ηε παξνρή 

πξψησλ βνεζεηψλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 
 

Γηνηθεηηθή παξάδνζε  γηα ρξήζε 

 

Γηα λα παξαδνζεί ζε ρξήζε ην έξγν ή απηνηειέο ηκήκα ηνπ, απαηηείηαη ε δηελέξγεηα 

δηνηθεηηθήο παξάδνζεο γηα ρξήζε . 

Ζ δηνηθεηηθή  παξάδνζε γίλεηαη κε πξσηφθνιιν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 

ηνπ λ.4412/2016, κεηαμχ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηνπ επηβιέπνληα 

θαη ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ην έξγν παξαδίδεηαη ζε ρξήζε,  ζε ππεξεζία άιιε απφ ην θνξέα 

θαηαζθεπήο ηνπ ζπκπξάηηεη ζην πξσηφθνιιν θαη εθπξφζσπνο  ηεο ππεξεζίαο απηήο . Αλ ε 

ππεξεζία θαιέζεη ηνλ αλάδνρν  θαη εθείλνο δελ πξνζέιζεη ή αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξσηνθφιινπ, απηφ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ππνινίπνπο κε ζρεηηθή κλεία θαηά πεξίπησζε θαη 

ηνπ θνηλνπνηείηαη. Σν πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη κλεία ηνπ έξγνπ ή ησλ ηκεκάησλ πνπ 

παξαδίδνληαη γηα ρξήζε θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί. 

Ζ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε γίλεηαη ακέζσο κεηά 

ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ 

ηε ζχκβαζε. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε κπνξεί ε δηνηθεηηθή παξαιαβή λα γίλεη κεηά 

απφ απφθαζε ηεο Γ/λνπζαο  Τπεξεζίαο. 

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

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 



 

 

 

Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο – εθαξκνγέο ζην  έδαθνο 

 

Κάζε εξγαζία αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ζην έδαθνο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, εθηειείηαη κε επηκέιεηα θαη  δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ 

ηζρχνπλ. Οη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζε πιηθά θαη ηερληθά κέζα θαη πξνζσπηθφ 

βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 
 

Κξαηήζεηο 

 

Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά 

πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο θξάηεζεο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19  
 

Υξφλνο εγγχεζεο 

 

Οξίδεηαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 
 

Σξφπνο Δπηκέηξεζεο Δξγαζηψλ 

 

20.1 Ο ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ ηηκνινγησλ (εληαίσλ θαη 

αλαιπηηθψλ)  ησλ αληίζηνηρσλ κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Έξγνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

20.2 Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηπρφλ δελ νξίδεηαη ηξφπνο επηκέηξεζεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

επηκεηξνχληαη νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο θαη πνζφηεηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηπρφλ 

έζηκα ή ζπλήζεηεο έζησ θαη γεληθά παξαδεθηά . 

20.3 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο εθηειέζεη – ρσξίο έγθξηζε – νξηζκέλεο εξγαζίεο κε 

δηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ ζπκβαηηθψλ , ηφηε νη επί πιένλ πνζφηεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ δελ 

επηκεηξνχληαη, έζησ θαη αλ απηέο βειηηψλνπλ ην έξγν. Αληίζεηα, αλ ν αλάδνρνο εθηειέζεη 

νξηζκέλεο εξγαζίεο κε δηαζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ ζπκβαηηθψλ, ηφηε επηκεηξνχληαη νη 

πνζφηεηεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ ρσξίο λα απνθιείεηαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα 

θαθνηερλία . 
 

 

ΑΡΘΡΟ 20  
 

Σειηθφο ινγαξηαζκφο 

 

Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα 

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 πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη “ ηειηθφ ινγαξηαζκφ”. Γηα ηνλ πξνηειηθφ θαη 

ηειηθφ ινγαξηαζκφ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Με ηνλ ηειηθφ 

ινγαξηαζκφ γίλεηαη εθθαζάξηζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη φισλ ησλ ακνηβαίσλ 

απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε  ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 



 

 

 

Ο Φ.Π.Α  βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

 ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Αηγάιεσ, 15/10/2020 Αηγάιεσ, 15/10/2020 

- Ο - - Ο - 
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