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Άρθρο 1ο : Αντικείµενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  

 

Το τεύχος αυτής της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αποτελεί πρότυπο τεύχος και 

περιλαµβάνει τους γενικούς, διευκρινιστικούς όρους που, σε συνδυασµό µε τους 

όρους των υπολοίπων τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης, θα 

κατασκευαστούν τα πάσης φύσεως έργα των ΟΤΑ απ' τον Ανάδοχο που θα 

αναδειχθεί, ή θα επιλεγεί.  

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και 

Κοινοτικών έργων.  

 

Η εκτέλεση των παραπάνω έργων, διέπεται:  

α) Από τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)».  

β) Από τα «πρότυπα τεύχη» δηλαδή τις εγκεκριµένες Αναλύσεις τιµών-τιµολογίων, 

τεχνικών Προδιαγραφών, Συγγραφών Υποχρεώσεων και αναλύσεις τιµών µονάδος 

εργασιών του µελετητή του έργου.  

γ) Από τον Αστικό Κώδικα και τη λοιπή νοµοθεσία του Κράτους για θέµατα που δεν 

ρυθµίζονται µε τα ανωτέρω.  

 

Παρατηρείται ότι οι διατάξεις περί εκτελέσεως των δηµοσίων έργων είναι «δηµοσίας 

τάξης» και συνεπώς είναι δεσµευτικές και υποχρεωτικής εφαρµογής στις συµβάσεις 

εκτελέσεως από την «δηµοσίου έργου» ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδοτήσεώς 

του (δηλ. τακτικού προϋπολογισµού ∆ήµων και Κοινοτήτων, δηµοσίων επενδύσεων 

κλπ).  

 

Άρθρο 3ο : Οι συµβάσεις για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων - Συµβατικά 

στοιχεία των συµβάσεων και σειρά ισχύος.  

 

Με τη σύµβαση κατασκευής ∆ηµοτικού και Κοινοτικού έργου ο Ανάδοχος του έργου 

υποχρεώνεται να το εκτελέσει όπως καθορίζεται στη σύµβαση, και να το συντηρεί 

µέχρι την οριστική παράδοσή του και ο κύριος του έργου να εκπληρώνει όλες τις 
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λοιπές, σύµφωνα µε τη σύµβαση, υποχρεώσεις του και να καταβάλει στον Ανάδοχο 

την αµοιβή του σύµφωνα µε τη σύµβαση (εργολαβικό αντάλλαγµα).  

Οι συµβάσεις εκτελέσεως δηµοσίων έργων είναι αµφοτεροβαρείς δηλ. οι 

συµβαλλόµενοι έχουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

Συστατικά στοιχεία των συµβάσεων είναι τα εξής:  

α) Όλα τα στοιχεία του «φακέλου του έργου» βάσει του οποίου δηµοπρατήθηκε η 

εκτέλεσή του ή ανατέθηκε απ' ευθείας χωρίς δηµοπρασία. Τα στοιχεία αυτά 

καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στη διακήρυξη του έργου. Σε 

κάθε περίπτωση στοιχεία του φακέλου του έργου είναι:  

α1) Τα τεύχη της µελέτης του έργου (τεχνικά, οικονοµικά, συµβατικά) και οι 

εγκριτικές της µελέτης αποφάσεις του κυρίου του έργου.  

α2) Τα πρότυπα τεύχη του ανωτέρω άρθρου 2, παραγρ. 1, εδάφ. γ, τα συναφή προς 

την κατηγορία του έργου (οικοδοµικά, οδοποιίας, υδραυλικά, αναλύσεις µελετητή 

κλπ).  

α3) Η διακήρυξη δηµοπρασίας εκτελέσεως του έργου και   

α4) Οι αποφάσεις του κυρίου του έργου για τη χρηµατοδότηση και την εκτέλεσή του.  

β) Όλα τα στοιχεία της «προσφοράς» του αναδόχου που υποβλήθηκαν κατά τη 

δηµοπρασία του έργου ή τα στοιχεία βάσει των οποίων καταρτίσθηκε η σύµβαση, σε 

περίπτωση απ' ευθείας ανάθεσης.  

γ) Η απόφαση του κυρίου του έργου µε την οποία κατακυρώθηκε (εγκρίθηκε) η 

δηµοπρασία ή ανατέθηκε η εκτέλεσή του απ' ευθείας.  

δ) Το εργολαβικό συµφωνητικό για συµβάσεις που καταρτίζονται µε απ' ευθείας 

ανάθεση (για συµβάσεις που καταρτίζονται κατόπιν δηµοπρασίας το εργολαβικό 

συµφωνητικό αποτελεί το επιβεβαιωτικό στοιχείο των συµβάσεων).  

ε) Τα στοιχεία των συµβάσεων αλληλοσυµπληρώνονται. Τα οικονοµικά και λοιπά 

στοιχεία της «προσφοράς» του αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν από τον κύριο του έργου, 

υποκαθιστούν τα αντίστοιχα στοιχεία του φακέλου του σχετικού έργου.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυµφωνίες µεταξύ των διαφόρων στοιχείων του 

φακέλου καθορίζεται παγίως ότι επικρατέστερο θα είναι το στοιχείο που προηγείται 

κατά την κατωτέρω σειρά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, σε ειδικές περιπτώσεις, 

στη ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας:  

α)Η διακήρυξη της δηµοπρασίας  

β) Το έντυπο του Τιµολογίου - Προσφοράς (εφ' όσον υπάρχει) 

γ) Το έντυπο της Προσφοράς εκπτώσεως (εφ' όσον υπάρχει)  
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δ) Το έντυπο του Προϋπολογισµού - Προσφοράς (εφ' όσον υπάρχει)  

ε) Το τιµολόγιο µελέτης του έργου  

στ) Ο προϋπολογισµός της µελέτης  

ζ)  Η τεχνική Περιγραφή µαζί µε την εγκεκριµένη Τεχνική µελέτη του έργου,  

η) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

θ) Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ι) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ισχύουν, για το υπ' όψιν έργο 

ια) Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία   

ιβ) Οι αναλύσεις τιµών και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια που ισχύουν κατά 

την εκτέλεση του έργου 

 

Άρθρο 4ο : Ενηµέρωση όσων µετέχουν σε δηµοπρασία επί της µελέτης του έργου 

και τοπικών συνθηκών εκτελέσεως του.  

 

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο 

τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι:  

 

α) Έχουν επισκεφτεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου και 

ότι έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, 

κυρίως σε ότι αφορά στις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, όπως αυτές 

καθορίζονται στην Ε.Σ.Υ. στις θέσεις προσωρινής η οριστικής απόθεσης προϊόντων 

εκσκαφής, στις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητας 

εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού και οδών 

προσπελάσεως, στις συνήθεις κρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, στις 

διακυµάνσεις της στάθµης των ποταµών, χειµάρρων, παλίρροιες ή παρόµοιες φυσικές 

συνθήκες στον τόπο των έργων, στη διαµόρφωση και κατάσταση του έδαφος, στο 

είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµένων στην περιοχή καταλλήλων 

εκµεταλλεύσιµων υλικών, στο είδος και στα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες 

που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και σε 

οιασδήποτε άλλα θέµατα, τα οποία κατά οιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν 

τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της 

συµβάσεως.  
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β) Ότι έχουν µελετήσει και είναι πλήρως ενήµεροι επί της µελέτης του έργου και επί 

πάντων των στοιχείων του φακέλου που αναγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης και  

γ) Ότι αποδέχονται και αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα να εκτελούν όλες τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.  

 

Παράλειψη του διαγωνιζοµένου να ενηµερωθεί πλήρως επί όλων των ανωτέρω και να 

συγκεντρώσει κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της συµβάσεως, δεν 

τον απαλλάσσει από την ευθύνη αν ανακηρυχθεί ανάδοχος για την πλήρη 

συµµόρφωση του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις και σε καµία περίπτωση δεν 

µπορεί να επικαλεστεί άγνοια των στοιχείων του «φακέλου του έργου» και των 

τοπικών συνθηκών εκτελέσεως αυτού.  

 

Άρθρο 5ο : Τόπος διαµονής - αντίκλητος του αναδόχου.  

 

Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την 

ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης 

κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση 

στη διευθύνουσα υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην 

παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα 

αποτελέσµατά της.  

Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή 

των εγγράφων εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της 

διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η 

δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούµενου 

προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν 

θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι 

δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει 

µόνο µετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάστασή του, αν 

αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του 

ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 

να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 135 Ν. 

4412/2016).  
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Άρθρο 6ο : ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο  

Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής 

τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί 

από την διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού 

στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη 

φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση 

του εργοταξίου σε κάθε έργο καθορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη. Προκειµένου για έργα προϋπολογισµού πάνω 

από τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00) ευρώ, η αναλογία αυτή καθορίζεται 

τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους 

οποίους ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ανωτάτου 

τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που αποτελεί 

την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο 

χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού 

αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τον οικονοµικό φορέα, τα στελέχη και τους 

υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με 

απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να καθορίζεται 

ή και να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα 

µε τον προϋπολογισµό και τη φύση του εκτελούµενου έργου. (άρθρο 139 του Ν. 

4412/2016)  

 

Άρθρο 7ο : Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου  

 

Σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος 

µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.  

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το 

χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως 

αναφορικά µε την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιµότητα της 

µεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήµων της σύµβασης και µε τις 

δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 

αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Αν η Έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω 



«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ, ∆Ε ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 6/2017 

 

Σελίδα 7 από 31 

προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα 

θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται 

όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η 

έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να 

καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη 

τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την 

επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο 

έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί 

πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141 

του Ν. 4412/2016.  

Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του 

έργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύµβασης και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που 

προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή 

τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των 

ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα 

και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισµού άνω του ενός εκατοµµυρίου 

(1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο 

της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα µικρότερου προϋπολογισµού µπορεί να 

προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής 

ανάλυσης στα έγγραφα της σύµβασης.  

 

4.O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από 

την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του 

εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 

εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την 

εκτέλεση του έργου. (άρθρο 145 του Ν. 4412/2016)  

 

Άρθρο 8ο: Ηµερολόγιο προόδου των εκτελουµένων επί µέρους εργασιών  

 

Για κάθε εργολαβία, µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο σε 

βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται 

καθηµερινά και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:  
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α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του 

εικοσιτετραώρου,   

 

β) αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς 

και το προσωπικό σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη,   

 

γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω 

υπερηµερίας του εργοδότη, 

 

 δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν 

υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,   

 

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας, στ) αφίξεις και 

αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού,  

 

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή 

προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό,   

 

η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες,  

 

θ) τις εργαστηριακές δοκιµές,   

 

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που 

προκαλούν καθυστερήσεις, επίσης περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής 

ή επανάληψης εργασιών  

αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,  

ββ) έκτακτα περιστατικά και   

γγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή τοπικές αρχές ή 

παρόδιους ιδιοκτήτες,  

δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.  

 

Το ηµερολόγιο τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό 

του και από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. 
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Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) 

ηµερών, µε µέριµνα του εντεταλµένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο αποτελούν 

πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη απασχολούµενου 

προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του 

έργου.  

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο 

συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο 

συγκεκριµένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών 

στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε σκαριφήµατα, φωτογραφίες, 

καταγραφές µε video ή άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων. Σε µεγάλα έργα, 

για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα θα πρέπει να τηρούνται 

χωριστές ηµερήσιες αναφορές προόδου ή ηµερολόγιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 

συµβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις µικρών έργων µπορεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

να ορίσει την τήρηση του ηµερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή 

του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα ή και τη µη τήρηση ηµερολογίου.  

 

Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση 

ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συµβατικά 

τεύχη και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των 

πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα παράλειψης, αναλόγως µε το ύψος της 

συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην 

οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. (άρθρο 146 του Ν. 

4412/2016)  

 

Άρθρο 9ο : Τιµολόγιο εργασιών  

1.Οι καθοριζόµενες από το Τιµολόγιο της συµβάσεως τιµές µονάδος εργασιών 

αναφέρονται σε εργασίες που έχουν πλήρως περαιωθεί, ανταποκρίνεται απολύτως 

στους όρους της συµβάσεως και έχουν επιµετρηθεί όπως καθορίζεται απ' αυτή (στις 

σχετικές προδιαγραφές κλπ).  

Για πιστοποιούµενες ηµιτελείς εργασίες, στον αντίστοιχο λογαριασµό του Αναδόχου 

θα εφαρµόζονται τιµές µονάδος µικρότερες των τιµών του τιµολογίου, ανάλογα µε το 
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µέγεθος και το είδος των εργασιών που υπολείπονται για τη συµπλήρωση επί µέρους 

εργασιών των οικείων κονδυλίων όπως προβλέπεται στη σύµβαση.  

 

2.Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου της συµβάσεως αποτελούν συµβατικώς πλήρη 

αποζηµίωση του αναδόχου για την περιγραφόµενη εργασία και καλύπτουν όλες τις 

δαπάνες του, άµεσες και έµµεσες, µε µόνη εξαίρεση τις κείµενες διατάξεις για 

αναθεώρηση τιµών, ανεξάρτητα από το κόστος που πραγµατοποιήθηκε για την 

κατασκευή της, τον τρόπο και συνθήκες που εκτελέσθηκε (δια µηχανικών µέσων η 

δια χειρός κλπ), την εκτελεσθείσα ποσότητα κλπ.  

 

3.Η ανάλυση τιµών που τυχόν συνοδεύει το τιµολόγιο και ο τρόπος εκτελέσεως της 

εργασίας που περιγράφεται στην ανάλυση, οι αποδόσεις του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, το είδος και οι αποδόσεις του µηχανικού εξοπλισµού, οι ποσότητες των 

υλικών και εφοδίων κλπ, είναι στοιχεία ενδεικτικά και όχι καθοριστικά της εργασίας 

του τιµολογίου που αφορούν.  

 

4.Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου περιλαµβάνουν κάθε απαιτούµενη δαπάνη ή 

επιβάρυνση για την έντεχνη και όπως καθορίζεται από τη σύµβαση εκτέλεσης της 

εργασίας, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς µνηµονεύονται οι κάτωθι επί µέρους 

δαπάνες..  

 

α) Οι κάθε φύσεως δαπάνες, οι συναφείς µε το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτελέσεως 

του έργου δηλ. η καθαυτό αµοιβή του µε τις επαυξήσεις για νυκτερινή, υπερωριακή η 

επικίνδυνη εργασία κλπ, όλες οι επιβαρύνσεις για κύρια ασφάλιση (ΙΚΑ) και τις, 

σύµφωνα µε το νόµο, υποχρεωτικές ασφαλίσεις και κλαδικά ταµεία, οι δαπάνες για 

τη µεταφορά και επαναφορά του εργατοτεχνικού προσωπικού του έργου από τον 

τόπο διαµονής του στα εργοτάξια ή την κατασκευή καταλυµάτων στεγάσεώς τους 

µετά των συναφών εγκαταστάσεων για στοιχειώδη διαβίωση (φωτισµό, ύδρευση, 

θέρµανση) κλπ.  

 

β) Οι κάθε φύσεως δαπάνες για την παραγωγή ή προµήθεια από το εµπόριο των 

υλικών και εφοδίων που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου µε τις δαπάνες 

φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών, κυρίων και ενδιάµεσων, µέχρι τον τόπο της 

χρησιµοποιήσεώς τους, δηλαδή οι δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία εργοταξίων, 
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λατοµείων και ορυχείων, αποθηκών ή χώρων εναποθέσεως υλικών µετά της 

διαµορφώσεως αυτών, µονάδων παραγωγής σκυροδεµάτων ή προκατασκευασµένων 

στοιχείων ή τεχνικών ογκολίθων κλπ, ή δηµιουργία συνεργείων συντηρήσεως 

µηχανικού εξοπλισµού, ξυλουργείων, µηχανουργείων κλπ και οι δαπάνες δια την 

αποζηµίωση των ιδιοκτητών των γηπέδων όπου θα εγκατασταθούν αυτά.  

 

γ) Οι δαπάνες για την προµήθεια ή µίσθωση, µεταφορά στον τόπο του έργoυ, 

λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του αναγκαίου µηχανικού εξοπλισµού για την 

εκτέλεση  του έργου.  

 

δ) Οι δαπάνες για τον εργαστηριακό έλεγχο των παραγοµένων .ή προµηθευόµενων 

από τον ανάδοχο υλικών και εφοδίων και (εφόσον καθορίζεται στη σύµβαση) οι 

δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία, κοντά στο έργο, εργαστήριο δοκιµασίας 

υλικών και εφοδίων. Επίσης οι δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων του 

κατασκευαζόµενου έργου σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την ηµέρα της 

δηµοπρασίας εγκυκλίους.   

 

ε) Οι δαπάνες κατασκευής και συντηρήσεως των οδών προσπελάσεως προς τους 

χώρους π.χ. αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών 

 

στ) Οι δαπάνες συντηρήσεως του έργου µέχρι της οριστικής παραλαβής του σύµφωνα 

µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 27 της παρούσης.  

 

Άρθρο 10ο :Γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου  

 

Στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της 

προσφοράς, περιλαµβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και 

όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 

συµπεριλαµβάνεται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ 

τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης στο οποίο συµπεριλαµβάνεται 

η µε αρ. πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συµφωνία µεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο. 

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν µελλοντικές συµφωνίες.  

Στα γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου, για τα οποία αυτός αµείβεται σύµφωνα 

µε το νόµο περιλαµβάνονται αφ' ενός όλες οι δαπάνες, άµεσες ή έµµεσες και 
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επιβαρύνσεις του αναδόχου για τις οποίες αυτός δεν αποζηµιώνεται µε τις τιµές του 

τιµολογίου της συµβάσεως και οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύµβαση και αφ’ ετέρου το κέρδος του.  

 

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι δαπάνες και επιβαρύνσεις: 

α) Οι δαπάνες σε προσωπικό, οικήµατα κλπ για την ίδρυση και λειτουργία γραφείου 

του αναδόχου, για την επίβλεψη για λογαριασµό του της εκτελέσεως του έργου και 

την εκπλήρωση των συναφών συµβατικών του υποχρεώσεων (χαράξεις επί του 

εδάφους, τήρηση ηµερολογίου, σύνταξη επιµετρήσεων, βιβλίο καταµετρήσεων 

αφανών εργασιών, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, λογαριασµών - πιστοποιήσεων 

κλπ).  

 

β) Οι δαπάνες για την αποκατάσταση ζηµιών, που τυχόν έγιναν από υπαιτιότητα του 

αναδόχου στο έργο ή από το έργο σε τρίτους, καθώς και οι δαπάνες αποζηµιώσεων 

που καταβλήθηκαν γι' αυτές.  

 

γ) Οι δαπάνες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για τη δηµοπρασία του έργου, 

συµφωνητικού κλπ.  

 

3. Για έργο που εκτελείται κατά το απολογιστικό σύστηµα, εν όλω ή εν µέρει, 

προκαθορίζεται λεπτοµερώς στη σχετική σύµβαση ποιες δαπάνες βαρύνουν το έργο 

(τον κύριο του έργου) και ποιες τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 11ο : Πρωτόκολλα αφανών εργασιών - Επιµετρήσεις - Κατασκευαστικά 

σχέδια  

 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία 

στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί 

τόπου επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 

136 του Ν. 4412/2016 και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε 

επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα 

παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού 

εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν 

υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων.  
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Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της 

σύµβασης, ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις 

εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για 

κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του 

τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που 

εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και 

διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των 

πρωτοκόλλων αφανών εργασιών.  

 

Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, 

σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της 

εκτελέσεώς τους µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως 

συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».  

 

Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται 

στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική 

απόφαση της τελευταίας.  

 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή των 

επιµετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και 

διόρθωση των υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον 

ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή 

θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 

άρθρου 174 του Ν. 4412/2016 και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, 

µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης.  

 

Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο 

τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις 

επιµετρήσεις στον ανάδοχο µέσα στην πιο πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) 

ηµερών και τον καλεί για την συµπλήρωση των συγκεκριµένων ελλείψεων. Τα 

στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριµένα και αριθµηµένα. Ο ανάδοχος 

µέσα σε ένα µήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιµετρήσεις συµπληρώνοντας 
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όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω 

επανυποβολή των επιµετρήσεων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν µπορεί να τις 

επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα 

(1) µήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον 

ανάδοχο.  

 

Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για 

συµπλήρωση µέσα στην πιο πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών ή εάν, 

µετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και 

κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα στην πιο πάνω µηνιαία προθεσµία, θεωρούνται 

αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να συµπεριληφθούν από 

τον ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό.  

 

Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή 

αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής 

παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού 

ανταλλάγµατος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού 

λογαριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 

4412/2016. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό.  

 

Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή 

στην τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από 

άλλες και δεν είναι τελικά εµφανείς, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή 

άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 

του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016, και τον επιβλέποντα, προκειµένου να προβούν 

από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής 

αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, 

υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής, 

αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της 

αναδόχου προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για µεν την από κοινού 

ζύγιση τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των 

στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργειά τους. 

Η µη ανταπόκριση των εντεταλµένων οργάνων στην πρόσκληση µπορεί να αποτελεί 
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λόγο υπερηµερίας του κυρίου του έργου και επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους 

υπεύθυνους.  

 

Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιµέτρηση των 

σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται 

αυτοτελώς παρά µόνο από κοινού µε την προσβολή της εγκριτικής πράξης της 

επιµέτρησης.  

 

Ειδικώς ο χαρακτηρισµός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο 

ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η 

οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της επιτροπής. Η 

προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για 

επανέλεγχο και χαρακτηρισµό εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό 

προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των 

υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω χαρακτηρισµός εδαφών 

γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής.  

 

∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επί µέρους 

επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιµέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό 

πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και 

των πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.  

 

Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως 

διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις 

θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του 

αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει 

το δικαίωµα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιµέρους επιµετρήσεις, που δεν 

έχουν ακόµη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των 

επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της 

υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο µε την ένδειξη «όπως 

συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί 

στον έλεγχο της τελικής επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της 
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και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγµένη και διορθωµένη επιµέτρηση. Το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρµογή για την τελική επιµέτρηση.  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιµέτρηση, το αργότερο 

εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των 

εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, 

ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που 

έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύµβαση. Η ποινική ρήτρα 

επιβάλλεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες 

καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την 

πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιµέτρηση συντάσσεται από την 

υπηρεσία που µπορεί να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία 

καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιµέτρηση που 

συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.  

 

Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο 

αίτηµά του που σχετίζεται µε δικαίωµά του από την εκτέλεση της σύµβασης, αν αυτό 

δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 

173 του Ν. 4412/2016 ή αν το σχετικό δικαίωµα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από 

κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιµέτρησης, ο ανάδοχος µπορεί 

να εγείρει σχετικές απαιτήσεις µόνο για οψιγενείς αιτίες.  

 

Στις περιπτώσεις συµβάσεων που προβλέπουν πληρωµή µε κατ’ αποκοπή τίµηµα, 

τελική επιµέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιµέρους εργασιών 

ποιοτικά και ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη σύµβαση. Για την πραγµατοποίηση 

των τµηµατικών πληρωµών εφαρµόζονται επιµέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών 

κατά τµήµατα του έργου, όπως ορίζεται στη σύµβαση.  

 

Αρθρο 12ο : Σήµανση ζώνης καταλήψεων έργων – προσαρµογή – 

συµπληρωµατικές µελέτες  

 

α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβαίνει, παρουσία 

εκπροσώπου, στη σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων και γενικά σε κάθε 

απαιτούµενη εργασία υπαίθρου και γραφείου για την επί του εδάφους εφαρµογή της 

εγκεκριµένης µελέτης.  
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Η σήµανση αυτή θα στηρίζεται στις συγκεκριµένες µελέτες και στη λήψη τυχόν 

απαιτουµένων συµπληρωµατικών στοιχείων, που ο έλεγχος εφαρµογής της µελέτης 

το καθιστά απαραίτητο, στις έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας και στις εγκεκριµένες 

από το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων προδιαγραφές εκπονήσεως µελετών.  

 

β) Οι αναγκαίες προσαρµογές και συµπληρώσεις των στοιχείων της οριστικής 

µελέτης πραγµατοποιούνται από τον ανάδοχο κατόπιν γραπτής εντολής της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 13ο : Πηγές λήψεως υλικών  

 

Οι θέσεις των πηγών λήψεως υλικών εφόσον αυτές θα παραχωρηθούν από τον 

εργοδότη καθορίζονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής του έργου.  

 

Αν από τα πράγµατα προκύπτει αδυναµία χρησιµοποιήσεως εν όλω ή εν µέρει των 

πηγών αυτών λήψεως υλικών που συµβατικά καθορίζονται, ο ανάδοχος υποχρεούνται 

να ανεύρει και να προτείνει άλλες πηγές που θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά της 

έγκριση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή θα κανονίζονται 

τιµές µονάδος νέων εργασιών για τυχόν επί πλέον η επί έλλατον δαπάνες.  

 

Αν δεν καθορίζονται από την σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών ο ανάδοχος 

υποχρεούται να ανεύρει και να δηλώσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές που θα 

χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Η χρησιµοποίηση των πηγών αυτών, 

που δεν θα έχουν καµία επίπτωση στις τιµές που προσέφερε για την εκτέλεση των επί 

µέρους εργασιών θα γίνει µόνο µετά την έγκριση της ∆ιευθύνουσας Yπηρεσίας.  

 

Απαραιτήτως πριν από τη λήψη αδρανών η άλλων φυσικών υλικών (επιχώσεων κλπ) 

από τις προτεινόµενεc θέσεις πρέπει µε δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου να 

συντάσσεται και να εγκρίνεται σχετική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 

Άρθρο 14ο : Προέλευση υλικών εφοδίων κλπ ενσωµατούµενων στο έργο  

 

Για τα ενσωµατούµενα στο εγκεκριµένο έργο υλικά, εφόδια, µηχανικό και ηλεκτρικό 

εξοπλισµό κλπ θα τηρούνται από τον ανάδοχο οι διατάξεις της Ε.Ε.  
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Άρθρο 15ο : Υλικά του κυρίου του έργου ευκολίες προσωρινές εγκαταστάσεις 

του αναδόχου- προστατευτικές κατασκευές  

 

α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάττει µε τα έξοδά του τα µηχανήµατα, 

εργαλεία κλπ, που παραδίνει σ' αυτόν ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωµάτωση.  

 

β) Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, 

θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ, για την εκτέλεση των -εργασιών της 

εργολαβίας) θα ανεγερθούν µε την φροντίδα, την ευθύνη και τα έξοδα του αναδόχου, 

σε θέσεις που επιτρέπονται από την υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές.  

 

γ) Ο κύριος του έργου µετά από έγγραφη αίτηση του αναδόχου θα κάνει όλα τα 

απαραίτητα διαβήµατα στις αρµόδιες αρχές στις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται απ' 

ευθείας ο ανάδοχος, για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και για να αρθούν 

όλα τα ενδεχοµένως εµπόδια που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από 

τρίτους.  

Ο κύριος του έργου θα φροντίσει µετά από σχετικές ενέργειες του αναδόχου, να 

παρασχεθεί στον ανάδοχο µε τις δαπάνες του (του αναδόχου) ελεύθερος ο 

απαιτούµενος χώρος για την εγκατάσταση του εργoταξίoυ και την απόθεση ή 

αποθήκευση των υλικών.  

 

δ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής 

(π.χ. δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει στις απαραίτητες 

κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου µέτρου µε την έγκριση της Υπηρεσίας 

για την αποφυγή προκλήσεως ζηµιών προς τρίτους και προς το έργο. Για τις ζηµίες 

που τυχόν θα συµβούν αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, τον οποίον και 

βαρύνουν όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα 20 και 27.  

 

Άρθρο 16ο : Τιµές µονάδος νέων εργασιών  

 

α) Από τον νόµο έχει προβλεφθεί ότι για τον κανονισµό τιµών µονάδος νέων 

εργασιών θα εφαρµόζονται τα άρθρα των εγκεκριµένων ή συµβατικών αναλυτικών 

τιµολογίων (αναλύσεις τιµών), και για παρεµφερείς εργασίες µε τις συµβατικές, οι 
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τιµές µονάδος νέων εργασιών θα κανονίζονται ανάλογα µε αυτές. ∆ιευκρινίζεται ότι 

τα άρθρα αυτά θα εφαρµόζονται άσχετα από τα µέσα που θα χρησιµοποιήσει ο 

ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή µικρό ή µεγάλο αριθµό 

µηχανηµάτων γνωστών ή άλλων τύπων, καινούρια ή όχι, εργατικά χέρια εν όλω ή εν 

µέρει, µικρή ή µεγάλη ποσότητα εργασίας κλπ).  

 

β) Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων δυνατόν να αναφέρονται ποια εγκεκριµένα ή 

συµβατικά τιµολόγια Αναλύσεις τιµών) ισχύουν για τις τιµές µονάδος νέων εργασιών 

του έργου.  

 

Οι επιµετρήσεις νέων εργασιών και ο υπολογισµός των δαπανών θα συντάσσονται 

βάσει των όρων της συµβάσεως. Εάν τούτο είναι ανέφικτο τότε θα συντάσσονται 

κατά τρόπο που θα συµφωνείται µεταξύ της υπηρεσίας και του αναδόχου προ της 

κατασκευής της σχετικής εργασίας.  

 

Εάν δεν έχει γίνει τέτοια συµφωνία θα συντάσσονται µε τον τρόπο που προβλέπεται 

σχετικά στην τεχνική Επιστήµη.  

 

Άρθρο 17ο : Κίνδυνος του έργου  

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες 

από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα 

κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση.  

 

Ως «εκτελούµενο έργο» στην προκειµένη περίπτωση νοούνται:   

α) Το κύριο έργο.  

 

β) Όλα όσα συµβάλλουν στην εκτέλεση του έργου δηλ. τα εργοτάξια, λατοµεία, 

ορυχεία, εγκαταστάσεις, µηχανικός εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα, αποθήκες κλπ 

καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό.  

 

Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα προληπτικά µέτρα:  

α) Η αντιστήριξη και η περίφραξη των σκαµµάτων προς αποτροπή καταπτώσεων και 

κατολισθήσεων για την ασφάλεια των εργαζοµένων και την αποφυγή ζηµιών στις 

γειτονικές ιδιοκτησίες και στο ίδιο έργο.  
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β) Η περίφραξη, σήµανση, φωτισµός κλπ, που απαιτούνται σύµφωνα και µε το άρθρο 

24ο της παρούσης, όταν εκ των εκτελούµενων έργων, της εναποθέσεως υλικών επί 

οδών κλπ δηµιουργούνται κίνδυνοι δια τα τροχοφόρα και τους διερχόµενους.  

 

γ) Η κατά το δυνατόν υπεύθυνη ενηµέρωση του αναδόχου για την ύπαρξη ή µη 

αγωγών κλπ των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, ∆ΕΗ, 

ΟΤΕ, Φωταερίου κλπ) σύµφωνα και το άρθρο 24 της παρούσης.  

 

δ) Η διενέργεια αµµοχαλικοληψίας από την κοίτη ξεροπόταµων και χειµάρρων από 

θέσεις αρκούντως αποµακρυσµένες από οδικές ή σιδηροδροµικές γέφυρες ή άλλα 

τεχνικά, όταν υπάρχει κίνδυνος εκθεµελιώσεως των βάθρων των.  

 

Σηµειώνεται ότι από την έντονη αµµοχαλικοληψία υποβαθµίζεται η κοίτη των 

ξεροπόταµων και χειµάρρων και η υποβάθµιση και εκθεµελίωση των βάθρων 

εκδηλώνεται κατά τις µεγάλες πληµµύρες.  

 

Οι δαπάνες για την πρόληψη των ζηµιών-βλαβών ή για την αποκατάσταση αυτών ή 

για την καταβολή αποζηµιώσεως σ' όσους ζηµιώθηκαν βαρύνουν αποκλειστικά και εξ 

ολοκλήρου τον ανάδοχο καθώς και η συναφής αστική και ποινική ευθύνη,  

Επιπρόσθετα δεν δικαιούται να διεκδικήσει καµία αποζηµίωση ακόµη και για την 

ενδεχόµενη σταλία των µηχανηµάτων του ή για του εργατοτεχνικού του προσωπικού.  

 

Αν κατά τη κατασκευή του έργου και µέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου 

αποδειχθούν, µε αναµφισβήτητα στοιχεία, σφάλµατα στις πιστοποιήσεις που 

εισέπραξε ο ανάδοχος, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα µέχρι να ρυθµιστεί το 

όλο θέµα να παρακρατήσει από τις κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές το αντίστοιχο 

ποσό.  

 

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του µόνον στην περίπτωση κατά την οποία 

είχε υποδείξει εγγράφως στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία τα τυχόν σφάλµατα της 

µελέτης ή τα ληπτέα µέτρα για αποφυγή µελλοντικών ζηµιών, πλην όµως η Υπηρεσία 

δεν έπραξε τίποτα αλλά τουναντίον τον διέταξε εγγράφως να συνεχίσει τις εργασίες 

παρά τις αντιρρήσεις του.  
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Για τα έργα ειδικής κατηγορίας και για συγκεκριµένες βλάβες-ζηµιές µπορεί να 

καθορισθεί από τη σύµβαση ότι η δαπάνη προλήψεως ή αποκαταστάσεως των θα 

βαρύνει τον κύριο του έργου (πχ η αντιστήριξη αγωγών των οργανισµών κοινής 

ωφελείας, η αποκατάσταση των τοµών των οδοστρωµάτων κλπ).  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 18ο : Ασφάλιση προσωπικού  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει εγκαίρως και αµελλητί όλα τα αναγκαία µέτρα 

για  την αποτροπή ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του έργου και να 

εφαρµόζει πιστά τις διατάξεις του κανονισµού ασφαλείας κατά εργατικών 

ατυχηµάτων καθώς και όλες τις υποδείξεις των αρµοδίων κρατικών οργάνων (του 

Υπουργείου Εργασίας, των Αστυνοµικών Αρχών κλπ).  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει εις το ΙΚΑ δια κύρια ασφάλιση όλο 

ανεξαιρέτως το απασχολούµενο απ' αυτόν στο έργο προσωπικό.  

 

Ο ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωµένος να ασφαλίζει όλο το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του έργου στα αναγνωρισµένα από το κράτος ταµεία κλαδικής ή 

επικουρικής ασφαλίσεως (π.χ. ταµείο ξυλουργικών εργασιών).  

 

Οι δαπάνες για την κατά το ανωτέρω ασφάλιση περιλαµβανόµενες στην προσφορά 

του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου αυτόν, ο οποίος υπέχει εκ 

ολοκλήρου και την αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν επισυµβαίνοντα στο έργο 

εργατικά ατυχήµατα.  

 

Άρθρο 19ο : Τήρηση νόµων, αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων  

 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων κλπ, έχει την υποχρέωση να 

ανακοινώσει, αµελλητί, στη ∆/νουσα υπηρεσία, τις κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως 

του έργου απευθυνόµενες σ' αυτόν σχετικές οδηγίες και εντολές των διαφόρων 

αρχών, σχετικά µε τα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας, που του υποδεικνύονται.  
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Άρθρο 20ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου  

 

1.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της 

σύµβασης και τις σύµφωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα 

κατασκευής του έργου.  

 

2.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις 

των διαφόρων µερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα 

στοιχεία της µελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος.  

 

3.Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για τη συµπλήρωση ή 

τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του 

άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων 

συµπληρωµατικών  εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν 

χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση 

µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των 

ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται 

εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία.  

 

4.Κατ' εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις µπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των 

έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ηµερολόγιο 

του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί 

εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία 

εκδίδεται εντός τριών εργασίµων ηµερών από την ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση. Αν 

η εντολή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος 

αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύµφωνα µε την εντολή της 

επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.  

 

5.Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει 

για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, 

αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε 
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περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του 

έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι 

δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του 

προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, 

φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης 

µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή 

επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών 

σηµείων, καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για 

τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων 

ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά 

κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  

 

6.Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις 

βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση 

καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του ∆ηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν 

άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που 

ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, 

αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο 

προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις παρακρατήσεις 

έναντι του φόρου αυτού.  

 

7.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο 

προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και 

για τη λήψη µέτρων Προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων 

ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη 

(στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) και να λαµβάνει 

όλα τα σχετικά µέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για 

κάθε ζηµία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω 

υποχρεώσεων, ευθυνόµενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών 

αποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα Προστασίας, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται 

µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 

Έργων ∆Ι ΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και 
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∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και 

τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών 

κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου.  

 

8.Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που 

απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η 

διακήρυξη µπορεί να ορίζει κατ’ εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά 

ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο ανάδοχος 

κατά την εκτέλεση της σύµβασής του. Ο αριθµός αυτός προσαρµόζεται, σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις του έργου, µε βάση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. Η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση του 

προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των 

συνεργείων του αναδόχου.  

 

9.Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που έχει 

προσλάβει και χρησιµοποιεί στο έργο, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά από γραπτή 

όχληση των ενδιαφεροµένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους 

µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε 

η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των οφειλοµένων και 

πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό 

του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρµογή της παραγράφου αυτής µπορεί 

να πληρωθούν οι αποδοχές µέχρι και των τριών (3) τελευταίων µηνών πριν από την 

όχληση των ενδιαφεροµένων. Προϋπόθεση της πληρωµής είναι να υπάρχει οφειλή 

του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόµενη ή όπως προκύπτει από 

υποβληθέντα ή συντασσόµενο εκ της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασµό.  

 

10.Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών 

αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά από τη σύµβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιµοποίησή 

τους, πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει 

τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο 

ανάδοχος εµπορεύεται τα εξορυσσόµενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.  
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11.Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από 

καθαίρεση παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται 

για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά 

και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το 

δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των 

υλικών από τον ανάδοχο γίνεται µετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και 

αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ της διευθύνουσας υπηρεσίας και του 

αναδόχου.  

 

12.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε 

έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. 

Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή 

οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου.  

 

13.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε 

άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνατόν να 

επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες 

κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και 

χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλει στην άµεση 

αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.  

 

14.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της 

επίβλεψης στα εργοστάσια που κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε 

όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων 

από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της 

υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν 

τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των 

έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς και των συµβούλων και 

εµπειρογνωµόνων.  

15.Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε 

τρίµηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταµένη αρχή, µέσω της 

διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του 

έργου, αναλόγου περιεχοµένου µε τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας 



«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ, ∆Ε ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 6/2017 

 

Σελίδα 26 από 31 

υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 136. Οι εκθέσεις αυτές δεν 

θεωρούνται ως αιτήµατα του αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώµατά του και 

οι απαντήσεις επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά την έννοια της 

παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 21ο : Σήµανση κατά το στάδιο εκτελέσεως εργασιών  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση όπως στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις στις 

οποίες εκτελούνται οι εργασίες, προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούµενων, 

ανάλογα µε τη φύση των έργων (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Οικοδοµικά κλπ), 

σηµάτων και πινακίδων γενικά ασφαλείας και έχει την επιµέλεια για την συντήρηση 

αυτών κατά το χρόνο δωρεάν συντηρήσεως των έργων.  

 

Για την σήµανση αυτή ο ανάδοχος θα εφαρµόσει τις διατάξεις που προβλέπονται 

στην Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σηµάνσεως εκτελουµένων έργων.  

 

Σε περιπτώσεις που τα έργα απαιτούν τη λήψη περισσοτέρων ή διαφορετικών 

µέτρων, τότε ο ανάδοχος θα συντάσσει µελέτη, µε δαπάνη του κυρίου του έργου, για 

τη σήµανση κάθε θέσεως εκτελoυµένoυ έργου και θα εφαρµόζει τη µελέτη αυτή 

ύστερα από τυχόν συµπλήρωση και έγκριση της ∆ιευ/σας τα έργα υπηρεσίας. Η 

έγκριση αυτή θα πρέπει να χορηγείται στον ανάδοχο εντός τριών (3) ηµερών από της 

υποβoλής της εν λόγω µελέτης σηµάνσεως.  

 

Όπου υπάρχει ανάγκη θα χρησιµοποιούνται και τροχονόµοι υπάλληλοι του αναδόχου, 

για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη 

κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαµπτηρίους και στις προσπελάσεις.  

 

Για εργασίες επί κεντρικών αρτηριών (χαρακτηριζόµενες ως κεντρικές µόνον από τη 

∆/νουσα Υπηρεσία σε συνεργασία µε τον κύριο του έργου) οι τροχονόµοι υπάλληλοι 

του αναδόχου και η σταλία των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την άµεση 

αντιµετώπιση προβληµάτων η τη ταχύτατη κατασκευή της εργασίας, θα πληρώνονται 

µε το απολογιστικό σύστηµα.  

Τα ανωτέρω µέτρα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου (εκτός αν η 

δαπάνη αλλιώς ορίζεται) ο οποίος έχει και την ευθύνη, ποινική και αστικά για κάθε 

ατύχηµα που οφείλεται στη µη ή στην πληµµελή λήψη των απαραιτήτων µέτρων.  
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Άρθρο 22ο : Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται  

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ένα µήνα από την εγκατάστασή του στο έργο να 

προµηθευτεί και να τοποθετήσει καλαίσθητες πινακίδες ενδεικτικές του έργου που 

κατασκευάζεται. Οι διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθµός αυτών, οι αναγραφόµενες 

ενδείξεις (ονοµασία έργου, κύριος έργου, διευθύνουσα υπηρεσία, µελετητής 

ανάδοχος, προϋπολογισµός έργου και xρoνoλογίες ενάρξεως και περαίωσης), ο 

χρωµατισµός, τρόπος στηρίξεως και οι θέσεις τοποθετήσεώς των θα καθορισθούν 

κατά την εγκατάσταση του αναδόχου από τη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Οι 

δαπάνες προµηθείας µεταφοράς και τοποθετήσεως των πινακίδων αυτών βαρύνουν 

τον ανάδοχο του έργου και περιλαµβάνονται ανηγµένως στις τιµές µονάδος του 

τιµολογίου (µελέτης ή προσφοράς) και τα γενικά του έξοδα. Στην περίπτωση µη 

συµµορφώσεως του αναδόχου στην καθοριζοµένη ανωτέρω µηνιαία προθεσµία η 

∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην προµήθεια, µεταφορά και 

τοποθέτησή τους σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.  

 

Άρθρο 23ο: Εναπόθεση υλικών επί δηµοσίων οδών  

α) Η εναπόθεση από τον ανάδοχο υλικών κατασκευής, εφοδίων κλπ στο κατάστρωµα 

δηµοσίων οδών σε κοινοχρήστους χώρους στη χερσαία ζώνη λιµένων κλπ 

επιτρέπεται µόνο κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως της ∆ιευθύνουσας το έργο υπηρεσίας 

όταν τούτο είναι αναπόφευκτο και µε την προϋπόθεση ότι η ποσότητα που θα 

εναποτίθεται δεν θα είναι µεγαλύτερη απ' όση µπορεί να αναλωθεί σε µία µέρα και 

ότι ο ανάδοχος θα λαµβάνει τ' απαραίτητα µέτρα τόσο για την ασφάλεια όσο και για 

την, εις το ελάχιστο, παρακώλυση της ελευθέρας κυκλοφορίας, εκτός εάν τύχει 

ιδιαίτερης προς τούτο εγγράφου εγκρίσεως της ∆/νουσας υπηρεσίας, µε προηγούµενη 

πλήρη αιτιολόγηση.  

Προκειµένου για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τα µέτρα ασφαλείας κλπ ισχύει η 

Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σηµάνσεως εκτελουµένων έργων και γενικά, όσα 

αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο 22.  

Η απόθεση υλικών εκσκαφών στο κατάστρωµα ή τα πεζοδρόµια δηµοσίων οδών ή 

χώρων δηµοσίας χρήσεως (π.χ. πάρκα, πλατείες ή σε χερσαία ζώνη λιµένος κλπ) 

επιτρέπεται επίσης µόνο κατόπιν εγγράφου αδείας της ∆ιευθύνουσας το έργο 

υπηρεσίας όπου ορίζεται η έκταση της αποθέσεως, ο χρόνος παραµονής των υλικών 
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κλπ. Σε επείγουσες περιπτώσεις η έγκριση για την εναπόθεση δίδεται από τον 

επιβλέποντα µηχανικό µε σχετική αναγραφή στο ηµερολόγιο του έργου.  

 

Άρθρο 24ο: Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισµών Koινής Ωφέλειας 

(Ο.Κ.Ω.)  

 

α) Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόµενο στην περιοχή του 

έργου να υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π. . . οι οποίες 

πρέπει να µετατοπισθούν από τις υπηρεσίες τους.  

 

β) Οι εργασίες για τις ανωτέρω µετατοπίσεις, που µπορούν να είναι προσωρινές ή και 

µόνιµες αν τυχόν εµπίπτουν. σε εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι 

λόγοι, θα εκτελούνται µε τη φροντίδα των οργανισµών αυτών (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και 

καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµειξη θα έχει µ' αυτές ο ανάδοχος, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.  

 

Ο ανάδοχος όµως έχει την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση 

των ανωτέρω εργασιών, σύµφωνα και µε το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, 

δικαιούµενος αναλόγου παρατάσεως προθεσµίας όχι όµως και αποζηµιώσεως στην 

περίπτωση που τυχόν καθυστερήσει λόγω εκτελέσεως των µετατοπίσεων από τους 

οργανισµούς και επηρεάσει υπερβαλλόντως και δυσανάλογα προς την εγκεκριµένη 

προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής.  

γ) Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις, τις απαιτούµενες εργασίες, µπορεί 

κατόπιν εντολής της υπηρεσίας να τις εκτελέσει και ο ανάδοχος, πληρωνόµενος µε τις 

συµβατικές τιµές µονάδος.  

 

δ) Η υπηρεσία επίσης µπορεί να αναθέσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στον 

ανάδοχο την εκτέλεση εργασιών µετατοπίσεως δικτύων (π.χ. υδρεύσεως κλπ) που 

ανήκουν Π.χ. σε Κοινότητες η ∆ήµους και που δεν µπορούν να εκτελεστούν από 

αυτές λόγω οικονοµικής ή άλλης αδυναµίας. Οι εργασίες αυτές θα πληρωθούν µε 

συµβατικές ή νέες τιµές µονάδος.  

 

ε) Περαιτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 18 της παρούσης, να 

παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή προκλήσεως ζηµιών στα δίκτυα 
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Ο.Κ.Ω. και µάλιστα προκειµένου για υπόγεια δίκτυα θα πρέπει, πριν αρχίσει τις 

εργασίες, να φροντίσει να του χορηγηθεί σχετική άδεια από τον αντίστοιχο 

οργανισµό ή και από την αρµόδιο στρατιωτική αρχή, αν πρόκειται για παραµεθόριο 

περιοχή.  

στ) Οι δαπάνες µετατοπίσεως των αγωγών (δικτύων) των Ο.Κ.Ω. καταβάλλονται σε 

βάρος των πιστώσεων του έργου.  

 

Άρθρο 25ο: Ηµιτελείς εργασίες  

 

∆εν επιτρέπεται ούτε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ούτε µετά την 

αποπεράτωση αυτού, να παραµένουν ηµιτελείς εργασίες, οι οποίες ενδέχεται να 

προκαλέσουν ζηµία στο εκτελούµενο έργο η στα εκτελεσθέντα έργα ή σε 

παρακείµενες θέσεις. ∆εν επιτρέπεται επίσης η χρονική µετάθεση εκτελέσεως των 

εργασιών σε σχέση µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου εκτός 

αν προηγηθεί ειδική έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 26ο: Μητρώο έργου  

 

Μέσα σε δύο (2) µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, υποβάλλεται από 

τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου, το οποίο περιλαµβάνει 

τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε».  

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται το 

περιεχόµενο του «µητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα 

ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η µορφή 

των στοιχείων αυτών. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του ίδιου 

Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση 

µη υποβολής του µητρώου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρµόδια 

όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.  

 

Άρθρο 27ο: Συντήρηση των έργων  

 

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 

υποχρεούται στη συντήρησή του, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του 

Ν. 4412/2016 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 και µετά την πάροδο 
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του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) 

µήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στα έγγραφα της σύµβασης στην 

περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου 

εγγύησης κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 

4412/2016.  

 

Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να ορίζεται 

µεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχοµένως και µε ιδιαίτερο αντάλλαγµα, όχι όµως 

µεγαλύτερος από τρία (3) έτη. Για έργα προϋπολογισµού δηµοπράτησης µέχρι 

250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που 

δεν νοείται µακροχρόνια συντήρησή τους, µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να 

καθορίζεται χρόνος εγγύησης µικρότερος των δεκαπέντε (15) µηνών. Ο χρόνος 

εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο (2) 

µήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από την 

ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική 

επιµέτρηση.  

 

Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική 

κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση 

βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή 

ποιότητα του έργου εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται 

στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.  

 

Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το 

χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία 

µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως 

αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης 

καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα 

καταγραφής προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε την διευθύνουσα 

υπηρεσία.  

 

Οι δαπάνες συντηρήσεως του έργου βαρύνουν τον ανάδοχο, περιλαµβανόµενες στην 

αµοιβή που καταβάλλεται σ' αυτόν σύµφωνα µε την προσφορά του.  



«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ, ∆Ε ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»   
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Η επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου ελέγχει κατά τη διάρκεια της παραλαβής 

και την κατάσταση της συντηρήσεως του έργου.  

 

Εάν η συντήρηση του έργου έγινε πληµµελώς η επιτροπή αναβάλλει την παραλαβή 

µέχρι συντελέσεως άρτιας συντηρήσεως.  

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο Προϊστάµενος 

∆ιεύθυνσης 

 Τµήµατος Τεχνικών Έργων και 

Συντήρησης Υποδοµών  

 

  

 

 

 

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ. 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΙΛΗΣ 

ΠΕ7 Χηµικός Μηχανικός 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός 

Α βαθµού 

 

 


