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ΆΡΘΡΟ  1 Αληηθείκελν  ηεο  πγγξαθήο - Οξηζκνί 

Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ απηή αθνξά ηελ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΩΝ Σ.Κ. ΔΗΜΟΤ 

ΠΡΟΟΣΑΝΗ 

Οη νλνκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Γ..Τ. ζα έρνπλ ηελ αθφινπζε ζεκαζία : 

α. Ο φξνο "Δπηρείξεζε", "Δξγνδφηεο", "Τπεξεζία", ζεκαίλεη ηνλ Γήκν Πξνζνηζάλεο. 

β. Ο φξνο "Δπηβιέπσλ" πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη σο "Δπίβιεςε" ή "Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία" ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 7. 

γ. Ο φξνο "Αλάδνρνο ή "Δξγνιάβνο", ή νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζεκαίλεη ην άιιν ζπκβαιιφκελν 

κέξνο, εξγνιάβν δεκνζίσλ έξγσλ, πνπ αλαιακβάλεη έπεηηα απφ δεκνπξαζία ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε. Δπίζεο ηνπο ηπρφλ λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, 

θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνπο λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ. 

δ. Ο φξνο "χκβαζε" ή "πκβαηηθά Σεχρε" ζεκαίλεη θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2. 

ε. Οη φξνη "Γ..Τ.", "Δ..Τ." θαη "Σ.Π." ζεκαίλνπλ αληίζηνηρα ηε Γεληθή πγγξαθή 

Τπνρξεψζεσλ, ηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

ζη. Θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ.4412/16 θαη ηνπ ΠΓ.171/87, Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία είλαη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο θαη Πξντζηακέλε Αξρή ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο ή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο. 

 

 ΆΡΘΡΟ  2 πκβαηηθά  Σεύρε - ύκβαζε  

πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

 α. Σν Δξγνιαβηθφ πκθσλεηηθφ. 

 β. Ζ Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

 γ. Σν Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 δ. Ο Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο. 

 ε. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

ζη. Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

δ. Ζ Σερληθή Έθζεζε ηνπ έξγνπ. 

ε. Σα ππφινηπα ζρέδηα θαη Σερληθά Σεχρε. 

ζ. Σν ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ 

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ παξαπάλσ ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δξγνιαβίαο, 

επηθξαηέζηεξν είλαη απηφ πνπ πξνηάζζεηαη ζηελ παξαπάλσ αξίζκεζε. 

 



 

ΆΡΘΡΟ  3 Ιζρύνπζεο  δηαηάμεηο 

ηελ εξγνιαβία απηή ηζρχνπλ νη αθφινπζνη Λφκνη θαη Γηαηάμεηο : 

α. Ο Λ.4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπ έσο θαη ζήκεξα.  

β. Σν Π.Γ. 171/87 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ 

πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη 

ζπκπιεξψζεηο ηνπ έσο θαη ζήκεξα.  

γ. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη 

γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Λφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, Δγθχθιηνο) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έζησ θη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

δ. Οη θαλνληζκνί γηα ηελ κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ έξγσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

(Β.Γ/γκα 18.3.1954 ΦΔΘ Α 270) (ηα άξζξα πνπ ηζρχνπλ) 

ε. Ο θαλνληζκφο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (ΔΘΩ 2000) 

ζη. Ο λένο θαλνληζκφο ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο (ΘΣ 2016) 

 

ΆΡΘΡΟ  4 ύκβαζε  Καηαζθεπήο  Έξγνπ 

 Ζ χκβαζε ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 135 θαη 136 ηνπ Λ.4412/16 κε ηελ ππνγξαθή 

ζπκθσλεηηθνχ πνπ πξσηνθνιιείηαη απζεκεξφλ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Δξγνδφηε. 

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο νξίδεη ζε πέληε κέξεο ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ 

έξγνπ θαη θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε ζηνλ Αλάδνρν. 

 

ΆΡΘΡΟ  5  Αλαθνηλώζεηο  πξνο  ηνλ  Δξγνιάβν  ή  ηνλ  αληίθιεην 

Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 135 θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΆΡΘΡΟ  6 Έλαξμε  εξγαζηώλ - Τπεύζπλνο  ηνπ  Έξγνπ 

   Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ νπνία αξρίδνπλ νη πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ 

ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο εγθαζηζηά ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ δηπισκαηνχρν κεραληθφ ππεχζπλν ζηνλ 

ηφπν ηνπ έξγνπ κε κφληκε δηακνλή ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, εθείλνλ πνπ φξηζε ζχκθσλα κε ηα 

δηαιακβαλφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο. Σν πιεξεμνχζην ηνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ 

Αλαδφρνπ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 135 θαη 139 ηνπ Λ.4412/16. Ζ Δπηρείξεζε 

δηθαηνχηαη κε απφιπηε θξίζε ηεο λα θάλεη απνδεθηφ ή φρη ηνλ αληηπξφζσπν θαη λα απαληήζεη ζρεηηθά. 

ε αξλεηηθή απάληεζε ν Αλάδνρνο νθείιεη ην ηαρχηεξν λα νξίζεη άιινλ θαηάιιειν αληηπξφζσπν. 

Κέρξη ηφηε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα βξίζθεηαη ν Αλάδνρνο. 

 

 ΆΡΘΡΟ  7 Δπίβιεςε  ησλ  έξγσλ 

  Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο. Ο έιεγρνο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ ζα γίλεηαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 136 ηνπ Λ.4412/16. Ζ άζθεζε επίβιεςεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κεηψλεη ηηο επζχλεο ηνπ 

αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηελ ζχκβαζε. 

 

ΆΡΘΡΟ  8 Τπεξγνιαβίεο θαη Καηαζθεπαζηηθέο Κνηλνπξαμίεο. 

 Ζ χλαςε κίζζσζεο έξγνπ κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηξίηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο κπνξεί 

λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 336 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.4412/16 θαη ησλ νξηδνκέλσλ 

ζην άξζξν 25 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

ΆΡΘΡΟ  9  Μειέηε  ζπλζεθώλ  εθηέιεζεο  ησλ  έξγσλ 

Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ φηη κειέηεζε πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ 

ηνπνζεζία ησλ έξγσλ, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο εμεχξεζεο, 

κεηαθνξάο απφζεζεο θαη απνζήθεπζεο πιηθψλ, ηελ χπαξμε εξγαηηθψλ ρεξηψλ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, ην επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ην ελδερφκελν πιεκκχξσλ ησλ ρεηκάξξσλ θαη 

γεληθά φιεο ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, ηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε, ηνπ 

εδάθνπο θαη ππεδάθνπο, ην είδνο, πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο δπλαηφ 



λα ζπλαληεζνχλ πιηθψλ θαη λεξψλ, ην είδνο θαη ηα κέζα πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη 

θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εξγαζηψλ θαη φπνηα άιια δεηήκαηα πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχκβαζε, ηηο εξγαζίεο ή ην θφζηνο ηνπο. Δηδηθά κειέηεζε θαη έιαβε 

ππφςε ηνπ ζηελ πξνζθνξά ην θφξην θαη ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαη ηελ χπαξμε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ θνηλήο σθειείαο (αγσγνχο, απνρεηεπηηθά γεληθά, ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ.). 

 

ΆΡΘΡΟ  10  Μειέηε  ησλ  έξγσλ 

Κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Δπηβιέπσλ έρεη ππνρξέσζε λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ 

Αλαδφρνπ ηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη θαιή θαη 

πηζηή εθηέιεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ θαη ηεπρψλ θαη δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο πξνεγνχκελε 

έγγξαθε εληνιή ηεο Δπίβιεςεο, λα ηα ηξνπνπνηήζεη. Ο Δξγνδφηεο έρεη δηθαίσκα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ή θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζρέδηα 

πνπ έρνπλ αξρηθά παξαδνζεί, ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα ηνπ Δξγνιάβνπ ζε κεηαβνιή ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηηκψλ γηα ην ιφγν απηφ. 

Ο Δξγνιάβνο νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη κεηαβνιή ζρεδίνπ ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο ζα απέβαηλε απφ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε ζε φθεινο ηνπ έξγνπ, λα ην γλσξίζεη ζηνλ 

Δπηβιέπνληα, ν νπνίνο κπνξεί λα απνδερηεί ή λα απνξξίςεη ηελ πξνηεηλφκελε κεηαβνιή. 

 

 ΆΡΘΡΟ  11  Σερληθή  δηεύζπλζε  ηνπ  έξγνπ - Πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο ν ίδηνο ή κε ηνλ πιεξεμνχζην πνπ έρεη 

νξίζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. 

   Ζ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηεο 

εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε ηελ θάζε θαη ην κέγεζνο ηνπ 

θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ.  Οη επηζηάηεο θαη εξγνδεγνί ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ηνλ 

βνεζνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηηο επηκεηξήζεηο θιπ. Οη εξγαηνηερλίηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

απαηηνχκελε θαηαιιειφηεηα γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή άκεζε απνπνκπή 

ησλ απεηζψλ, αλίθαλσλ ππαιιήισλ, εξγνδεγψλ, ηερληηψλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Δξγνιάβνπ, ή θαη γηα ηηο απφ δφιν ή ακέιεηα πξάμεηο ηνπο ή γηα ηελ απξεπή ζπκπεξηθνξά ηνπο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γηα ηνπο νπνίνπο ηελ πιήξε επζχλε θέξεη ν Δξγνιάβνο. 

  Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ 

Δξγνιάβνπ, πνπ νθείιεη, φηαλ δηαηαρζεί, λα ζπκκνξθψλεηαη. 

  Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαζρνιήζεη εμεηδηθεπκέλν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ 

ζχκθσλα κε ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο, ην νπνίν ζε αξηζκφ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δέθα (10). ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε ν αλάδνρνο δηαηεξεί ηα δηεπζπληηθά ηνπ δηθαηψκαηα σο πξνο ηελ απαζρφιεζε απηνχ 

ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

ΆΡΘΡΟ  12 πκκόξθσζε Δξγνιάβνπ πξνο ηε ζύκβαζε θαη ηηο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο 

Δπίβιεςεο 

  Ο Δξγνιάβνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη 

ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο εξγνιαβίαο, φπσο θαη κε ηηο έγγξαθεο δηαηαγέο ηεο Δπηβιέπνπζαο 

Τπεξεζίαο. Ο Δξγνιάβνο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο δηαηαγέο πνπ ηνπ δίλνληαη 

πξνθνξηθά αιιά κφλν ζηηο έγγξαθεο δηαηαγέο ή ζε ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα ηνπ Δπηβιέπνληα 

κεραληθνχ πνπ επηθπξψλνληαη κε ζρεηηθά έγγξαθα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο. 

 

ΆΡΘΡΟ  13 Πνηόηεηα πιηθώλ - Έιεγρόο ηνπο 

Ο Δξγνιάβνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε φια ηα πιηθά πνπ ζα 

απαηηεζνχλ, εθηφο αλ ν Δξγνδφηεο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν ηεο ζχκβαζεο, ηνπ ρνξεγήζεη νξηζκέλα 

πιηθά. Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Δπίζεο, πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηά ΔΙΟΣ ή/θαη ISO, ηα νπνία 

θαηαηίζεληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Γείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε πξηλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Τιηθά θαη άιια είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά 

θαη έγθξηζε ζα απνξξίπηνληαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηά ηνπο. Σα απαηηνχκελα δείγκαηα 

θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα παίξλνληαη έγθαηξα απφ ηνλ Αλάδνρν πξηλ απφ ηε ρξήζε θαη ζα 

εμεηάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. ηε ζπλέρεηα, φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζα ζηέιλνληαη γηα εμέηαζε 



ζε θαηάιιειν θξαηηθφ εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ. Γη απηφ ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια, κε ηελ 

αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηα πιηθά εκπνξίνπ θαη γηα ηα αδξαλή 

πιηθά ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο, ηελ νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ, 

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

αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνίν ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. Θάζε ζρεηηθή δαπάλε ζα 

επηβαξχλεη ηνλ Δξγνιάβν θαη πεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ. 

Γίλεηαη εηδηθή κλεία:  

α. Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζθπξνδεκάησλ ησλ έξγσλ 

πνπ ζα βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηα ιχκαηα γηα ην κέγηζην ηνπ βαζκνχ ππθλφηεηαο ησλ ζθπξνδεκάησλ 

απηψλ. 

β. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιηθψλ (ζσιήλεο απνρέηεπζεο θαη νκβξίσλ, εηδηθά ηεκάρηα, θαιχκκαηα 

θξεαηίσλ θιπ) ηα νπνία θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ.  

 

ΆΡΘΡΟ  14 Μεραληθόο εμνπιηζκόο 

 Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηνλ 

Δξγνιάβν ζα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ε ζπληήξεζή ηνπ ζα γίλεηαη θαλνληθά. Ο 

αξηζκφο θαη νη απνδφζεηο ησλ κεραλεκάησλ ζα θαζνξηζηνχλ κε ιεπηνκέξεηα ζην αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπ ζα ζπληαρζεί. 

 

ΆΡΘΡΟ  15 Αλαιπηηθό Πξόγξακκα - Πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ - Πνηληθέο ξήηξεο 

 Ο Αλάδνρνο κέζα ζε δέθα πέληε κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο πξέπεη λα ππνβάιιεη 

ζηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα έγθξηζε αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηα άξζξα 

6 θαη 29 ηεο Γ..Τ. θαη ην ζπλεκκέλν "ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΟ ΥΡΟΛΟΓΗΑΓΡΑΚΚΑ - ΣΚΖΚΑΣΗΘΔ 

ΠΡΟΘΔΚΗΔ", ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο. Σν πξφγξακκα απηφ ζα ζπληαρζεί θαη ππφ ηχπν δηαγξάκκαηνο πξνφδνπ έξγσλ 

(δηαγξάκκαηα GANTT), έηζη ψζηε λα θαίλνληαη ζαθψο ηα ηκήκαηα, ε αμία ηνπο (νηθνλνκηθφ 

πξφγξακκα εθηακίεπζεο) θαη ηα ρξνληθά φξηα απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα κεραληθά κέζα 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε ηκεκαηηθή πξνζεζκία. Σν πξφγξακκα απηφ πξέπεη λα επηζηξαθεί 

ζηνλ εξγνιάβν εγθεθξηκέλν ή ηξνπνπνηεκέλν κεξηθά ή νιηθά, κέζα ζε δεθαπέληε (15) κέξεο απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πεξάζεη ε δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

εξγνιάβνπ, ρσξίο απηφο λα ππνβάιιεη ην παξαπάλσ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ν Δπηβιέπσλ ζα 

θνηλνπνηήζεη ζηνλ Δξγνιάβν πξφγξακκα εξγαζηψλ, βάδνληαο ζπγθεθξηκέλεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο γηα 

ηελ απνπεξάησζε ησλ έξγσλ θαζνξίδνληαο θαη ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ, θαζψο θαη ηα αλαγθαία κεραληθά 

κέζα γηα ην ξπζκφ απηφ. 

Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα 

ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά επαξθή ζπλεξγεία ηερληθψλ θαη εξγαηψλ θαη 

κεραληθά κέζα θαηαζθεπήο ή λα εξγαζζεί ππεξσξηαθά θαη ηηο Θπξηαθέο θαη γηνξηέο θαη λα θαηαξηίδεη 

λπθηεξηλά ζπλεξγεία, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα γηα ην ιφγν απηφ ζε πξφζζεηε απνδεκίσζε, αλ απηφ 

θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ 

πξφγξακκα πξνφδνπ ηνπο. 

Ο Δπηβιέπσλ, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο πξνφδνπ ησλ έξγσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη 

ζχκθσλνο κε ην πξφγξακκα εξγαζηψλ, κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ Δξγνιάβν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, ηηο ππεξσξίεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά 

λα πάξεη φια ηα κέηξα πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ. Ο Δξγνιάβνο 

νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηνπ Δπηβιέπνληα, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ Δξγνιάβνπ πξνο ηηο παξαπάλσ εληνιέο θαη ε απνδεηγκέλα 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαηά ην παξαπάλσ πξφγξακκα, δίλεη ζηνλ 

Δξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα ζηεξήζεη ηνλ Δξγνιάβν απφ ην δηθαίσκα 

ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ, ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Λ.4412/16. 

Ζ κε άζθεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ ηνπ Δξγνδφηε, δελ απαιιάζζεη ηνλ Δξγνιάβν απφ 

νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε. 



Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην εξγαζίαο θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, 

ππνδείγκαηνο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνγξάθεηαη θαζεκεξηλά απφ απηφλ θαη εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο, 

εθφζνλ ε Τπεξεζία ην απαηηήζεη. 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάζζεη δηάγξακκα πνπ ζα δείρλεη ηελ ζπληεινχκελε πξφνδν ησλ εξγαζηψλ 

ζην ηέινο θάζε κήλα θαη αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ δηάγξακκα εθηακίεπζεο θαη ζα παξαδίδεη ζην Γήκν 

Πξνζνηζάλεο ηξία αληίγξαθα, γηα λα ειέγρεηαη άκεζα ε εθαξκνγή ηνπ ζπκβαηηθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (πνζνηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ). 

Αλ ν Δξγνιάβνο εθηειεί ηηο εξγαζίεο κε αξγφ ξπζκφ πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξφνδν θαη 

ηηο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα, κε ζπλέπεηα ηελ κέξα ιήμεο θάζε πεξηφδνπ 

ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηεο Δ..Τ., λα κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ 

πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ πξνβιεπφηαλ λα εθηειεζζεί κέζα ζε απηήλ ηελ πεξίνδν, ππφθεηηαη ζε 

πνηληθή ξήηξα πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ : 

Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα θαη κέρξη 30 εκέξεο κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή πξνζεζκία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Τπεξεζία πνηληθή ξήηξα αλέθθιεηε 634,00 επξψ. Κεηά ηελ 

πάξνδν ησλ παξαπάλσ πξνζεζκηψλ, ν Δξγνιάβνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 

ηνπ Λ.4412/16. 

Δάλ ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηνπ άξζξνπ 29 

ηεο Γ..Τ., ηφηε κεηά ηε ιήμε θάζε ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ν Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα 

πνπ θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ δεθαπέληε (15%) ηεο αμίαο ησλ έξγσλ, πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Ζ παξαπάλσ πνηληθή ξήηξα ππνινγίδεηαη αλαθεθαιαησηηθά, θαζψο θαη νη 

εξγαζίεο πνπ πηζηνπνηνχληαη. 

Γηα ηελ παξάβαζε ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ 

Λ.4412/16. 

 

ΆΡΘΡΟ  16 Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο - Δθαξκνγέο ζην έδαθνο - ρέδην εθαξκνγήο 

Θάζε εξγαζία αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ζην έδαθνο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηηο νδεγίεο ηεο 

Τπεξεζίαο, ε νπνία ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.  Οη δαπάλεο ησλ 

παξαπάλσ εξγαζηψλ ζε πιηθά, κέζα θαη πξνζσπηθφ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 Θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα απαηηεζεί ε ζχληαμε ζρεδίσλ, 

δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ, ζρέδηα εθαξκνγήο απαξαίηεηα ηφζν γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ φζν θαη γηα ηελ επθνιφηεξε παξαθνινχζεζή ηνπο. 

Δίθνζη κέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ, αξκνληθά θαη ζχκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία ηα πην πάλσ ζρέδηα εθαξκνγήο πνπ ζα ζπληάζζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε, ζε πέληε αληίγξαθα. 

Σα ππνβαιιφκελα ζ 

ρέδηα πξέπεη λα πεξηέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη πεξηγξαθή ησλ 

κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηερληθή έθζεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο 

ππνινγηζκνχο, ψζηε ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία χζηεξα απφ έιεγρν θαη δηνξζψζεηο λα επηζηξέςεη ηα 

ζρέδηα ζηνλ Αλάδνρν ζε δέθα κέξεο. 

ε πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη ε αλαζχληαμε ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο απφ ηνλ Αλάδνρν, 

απηφο ππνρξενχηαη ζε πέληε κέξεο λα ππνβάιιεη μαλά γηα αλαζεψξεζε. 

Ζ Τπεξεζία ηα επηζηξέθεη ηειηθά ζε πέληε κέξεο ζεσξεκέλα. Έηζη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπο ζε απηφλ ζεσξεκέλα λα κελ ππεξβαίλεη 

ζπλνιηθά ηηο είθνζη κέξεο. 

Ζ ζεψξεζε ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη: 

α. Δπηηξέπεη νπνηαδήπνηε απνκάθξπλζε απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

β. Απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε νπνηνπδήπνηε ζθάικαηνο πνπ ζα πεξηέρεηαη ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδίνπ εθαξκνγήο, φπσο δηαζηάζεηο, ελδείμεηο πιηθψλ θιπ. 

γ. Απνηειεί έγθξηζε ή απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ Δξγνδφηε θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ γηα παξεθθιίζεηο 

απφ ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ πνπ παξαδφζεθαλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη θαίλνληαη κελ 

ζηα ζρέδηα εθαξκνγήο, αιιά δελ δηθαηνινγνχληαη κε εηδηθή έθζεζε πνπ ππνβάιιεηαη καδί κε απηά, 

ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν. 

Αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ν Αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαπηζηψζεη ηελ 

αλάγθε απνθιίζεσλ ή παξαιιαγψλ απφ ηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο θαη άιια ζηνηρεία ηεο 



χκβαζεο πνπ ηνπ παξαδφζεθαλ απφ ηνλ Δξγνδφηε, νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη απηέο ηηο απνθιίζεηο 

θαη παξαιιαγέο ζηα ζρέδηα εθαξκνγήο πνπ ζα ππνβάιιεη απαξαίηεηα θαη ζρεηηθή δηθαηνινγεηηθή 

έθζεζε, φπνπ ζα ηηο πεξηγξάθεη θαη ζα ηηο δηθαηνινγεί ιεπηνκεξεηαθά. Απφ ηνλ Δξγνδφηε εμαξηάηαη ε 

έγθξηζε ησλ ππνβαιιφκελσλ παξαιιαγψλ ή απνθιίζεσλ, ζπλνιηθά ή κεξηθά νπφηε γίλεηαη 

πξνζαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ επηθπξψλνληαη κε έγγξαθν απφ ηελ Δπηρείξεζε. 

Ζ απνζηψπεζε ηέηνησλ παξαιιαγψλ ή απνθιίζεσλ ή ε αλαγξαθή ηνπο ζηα ζρέδηα ρσξίο 

ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δηθαηνινγεηηθήο έθζεζεο, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ  17 Απαιινηξηώζεηο 

Ζ Δπηρείξεζε αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θάλεη κέζσ ηνπ Γεκνζίνπ φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

δηαηππψζεηο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ απαιινηξίσζε δεκφζησλ ή δεκνηηθψλ ή ηδησηηθψλ γεπέδσλ θιπ., 

απαξαίηεησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ.  Ζ κε ηπρφλ έγθαηξε παξάδνζε απφ ηελ επηρείξεζε 

ειεχζεξνπ ρψξνπ θάπνηνπ ηκήκαηνο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα έξγα, δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν, 

ππνβάιινληαο αίηεζε ακέζσο, λα ιάβεη αληίζηνηρε εχινγε παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ην ηκήκα απηφ 

ηνπ έξγνπ. Ο πην πάλσ ιφγνο ζε θακηά πεξίπησζε δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν γηα απαίηεζε 

απνδεκίσζεο ιφγσ ζηαιίαο, θαζπζηεξήζεσλ θιπ. 

 

ΆΡΘΡΟ  18 Αηπρήκαηα θαη δεκίεο. Δπζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ - Πξόιεςε  αηπρεκάησλ 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα αζθαιίζεη ζην θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθφ ηακείν, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ην Λφκν, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη. 

Ο Δξγνδφηεο δελ θέξεη επζχλε θαη δελ επηβαξχλεηαη ζε θακία πεξίπησζε κε απνδεκηψζεηο 

αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ νχηε κε απνδεκηψζεηο γηα δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, 

Γήκνπ, ζε θάζε είδνπο θνηλσθειή έξγα θαη γεληθά ζε άιια πξφζσπα θαη μέλεο ηδηνθηεζίεο. 

ρεηηθά κε ηελ ιήςε κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε θαη λα ιακβάλεη ηα ζρεηηθά κέηξα. 

Ζ επίβιεςε εξγαζηψλ απφ ηνλ Δπηβιέπνληα Κεραληθφ, φπσο θαη ε ππνγξαθή πηζηνπνηήζεσλ 

ινγαξηαζκνχ, δελ ζπληζηνχλ έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ην άξζξν ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. Ο Αλάδνρνο 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε θαη ζηεξεφηεηα ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα πξνο ην άξζξν 693 

ηνπ Α.Θ., φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ αιιά θαη κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή 

ηνπο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ηδίνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ 

έρεη πξνζιάβεη θαη γεληθά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη θάζε ηξίηνπ. Δίλαη αθφκε ππεχζπλνο γηα θάζε 

θίλδπλν δσήο, πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θάζε άιινπ πξνζσπηθνχ ή πεξηνπζηαθνχ, 

πιηθνχ ή άιινπ αγαζνχ φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, απφ ηα κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, απφ φπνηνλ θαη αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε φπνηνλ θαη αλ αλήθνπλ, απφ θάζε αληηθείκελν πνπ θέξλεη ζην εξγνηάμην 

νπνηνζδήπνηε γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ, απφ θάζε πξφζσπν πνπ κπαίλεη ζην εξγνηάμην θαη απφ ηηο ίδηεο 

ηηο θαηαζθεπέο θαη κάιηζηα ηφζν θαηά ηηο ψξεο θαη ηηο κέξεο πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, φζν θαη θαηά 

ηηο ψξεο πνπ ην εξγνηάμην αξγεί. Γη απηφ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζθεπάδεη θάζε αλαγθαίν ηθξίσκα 

θαη λα παίξλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ζηνπο 

δηθαηνχρνπο θαη λα ζπλάπηεη κε δαπάλε ηνπ ηηο ζρεηηθέο αζθαιίζεηο γηα θάιπςε δεκηψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν απηή. 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ θαη 

θαλνληζκψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξνρή εξγαζίαο, έρεη ηελ επζχλε γηα 

θάζε παξάβαζε θαη θαηά ζπλέπεηα βαξχλεηαη κε ηελ θαηαβνιή πξνζηίκσλ, απνδεκηψζεσλ θαη φπνησλ 

άιισλ πνζψλ ηνπ θαηαινγίδνληαη. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιαµβάλεη µέηξα πξνζηαζίαο ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία ζην 

ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζµίδεηαη µε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩ∆Δ : 

∆ΗΠΑ∆/νηθ.177/2-3-01, ∆ΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ∆ΗΠΑ∆/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξαµµα ησλ 

εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφµελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξµνγέο ησλ µειεηψλ 

θαηά ηε θάζε ηεο µειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Λ.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7).  

Θαηά ηνλ Αζηηθφ Θψδηθα, ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ επζχλε ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ θαη επζχλεηαη γηα θάζε δεκία απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πξνέξρεηαη. Δπίζεο, ν 

Αλάδνρνο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ είλαη δπλαηφ λα ζπκβεί ζε ηξίηνπο εμ 



ακέιεηαο, αθαηαιιειφηεηαο, απεηξίαο ή απξνζεμίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, φπσο θαη γηα θάζε δεκία ή 

βιάβε πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνμελεζεί ζε ηξίηνπο απφ ππαηηηφηεηά ηνπ ή ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ. Γη απηφ ην ιφγν, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη φια ηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θάζε θηλδχλνπ ηνπ 

έξγνπ θαη λα θάλεη κε δαπάλε ηνπ ηηο ζρεηηθέο αζθαιίζεηο. Κφλν ζε πεξίπησζε απνδεηγκέλεο 

αλψηεξεο βίαο θαη εθ φζνλ ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Λ.4412/16 ν Αλάδνρνο δελ 

επζχλεηαη γηα βιάβε ηνπ έξγνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ  19 Φύιαμε πιηθώλ, έξγσλ, ππαξρνπζώλ θαηαζθεπώλ θαη κέζσλ. Πξνζηαζία 

βιάζηεζεο – πεξηβάιινληνο. 

 α. Ο Αλάδνρνο θπιάγεη θαη ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα πνπ θαηέρεη, θαζψο θαη 

ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί. Οθείιεη λα εθηειεί ζρεηηθέο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

ηα κέηξα θχιαμεο, πξνζηαζίαο ή δηαηήξεζεο παίξλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο 

θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. 

β. Ο Δξγνιάβνο νθείιεη λα θπιάγεη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ ηα εθφδηα απνρέηεπζεο θαη 

χδξεπζεο (ζσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα θαη άιια εμαξηήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ). Κεηά απφ απηφ, ν Δξγνιάβνο ζα επζχλεηαη γηα θάζε απψιεηα ή ζξαχζε ή θζνξά ησλ εθνδίσλ 

απηψλ θαη έρεη ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη.  

γ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θάζε 

είδνπο θνηλσθειψλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα έξγα πνπ εθηεινχληαη ψζηε λα πξνιεθζνχλ 

δεκίεο ζε απηά, ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Εεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ 

επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ απηφλ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, αιιηψο ηελ επαλφξζσζε θάλεη ν 

Δξγνδφηεο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

δ. Ο Αλάδνρνο πξνθπιάγεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο φπνπ εθηειείηαη ην 

έξγν θαη επζχλεηαη γηα θάζε θφςηκν δέλδξσλ, ζάκλσλ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο πνπ δελ ζα ήηαλ 

απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

ε. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο  λα 

ηεξεί ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο Κειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ 

παξφληνο έξγνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 

ζη. Παξάβαζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ φπσο: ε έιιεηςε πξνζήθνπζαο πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ε παξάιεηςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ, ε θαζπζηέξεζε ζηελ απνθαηάζηαζε 

θζνξψλ ζε άιια δεκφζηα έξγα ή θνηλφρξεζηα πξάγκαηα επηβάιινπλ ζηνλ αλάδνρν ηηο θπξψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 81 ηνπ Λ.3669/08. 

 

ΆΡΘΡΟ  20 Πιεκκειήο θαηαζθεπή ησλ έξγσλ – Καθνηερλίεο 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, ε 

Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θξίλεη φηη ππάξρνπλ ηκήκαηα θαθήο θαηαζθεπήο, έρεη δηθαίσκα αθνχ ζπληάμεη 

πξσηφθνιιν γηα ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ηεο θαθνηερλίαο, λα θαιέζεη ηνλ Δξγνιάβν λα θαηαζηξέςεη ηα 

ηκήκαηα πνπ θξίλνληαη θαθφηερλα θαη, ζε αλάινγε πξνζεζκία, λα ηα θαηαζθεπάζεη κε θαηάιιεια 

πιηθά θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Λ.4412/16. 

 

 ΆΡΘΡΟ  21 Βιάβεο από αλώηεξε βία – Θενκελίεο 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε 

βιάβε επέξρεηαη ζηα έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκηά 

ηνπ πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ή ζε κε 

ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο 

ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο. 

ε πεξίπησζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ αλψηεξε βία ζηα έξγα πνπ εθηεινχληαη ή ζηα 

πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζην εξγνηάμην, ν εξγνιάβνο έρεη δηθαίσκα, κε αλαθνξά ηνπ ζηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία, πνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζε δέθα κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβε ε δεκία, λα αλαθέξεη ην ρξφλν 

πνπ ζπλέβε ε δεκία, ηελ αηηία πνπ ηελ πξνθάιεζε, ην είδνο, ηελ έθηαζε θαη ηελ δαπάλε πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ επαλφξζσζή ηεο. Όζα ηζρχνπλ γηα ηελ αίηεζε επαλφξζσζεο δεκηψλ απφ ζενκελία 

πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 157 ηνπ Λ.4412/16.  

 

ΆΡΘΡΟ  22 Υξήζε έξγνπ πξηλ από ηελ απνπεξάησζε 



   Ο Δξγνδφηεο έρεη δηθαίσκα λα πάξεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα 

ηνπ έξγνπ έρεη ηειεηψζεη κεξηθά ή νιηθά, κφλν κεηά απφ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ (ηκεκαηηθή) θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Λ.4412/16. 

Αλ ε θαηνρή ή ε ρξήζε απηή θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο, ηφηε ν Δξγνδφηεο 

ρνξεγεί αλάινγε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζή 

ηνπ ζπλεπάγεηαη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηνλ Αλάδνρν, ηφηε ν Δξγνδφηεο ηνπ θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο 

απηέο πνπ πξέπεη λα είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλεο. 

 

ΆΡΘΡΟ  23 Σξόπνο επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηώλ 

Δθφζνλ δελ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξνη φξνη, ε θαηακέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ θαη πνζνηήησλ ησλ 

δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζίαο γίλεηαη ζηα κέξε ηνπ έξγνπ πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ κε ηηο εξγαζίεο 

απηέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παίξλνληαη 

ππφςε έζηκα ή ζπλήζεηεο έζησ θαη θνηλήο παξαδνρήο. 

 

ΆΡΘΡΟ  24 Πεξηερόκελν ησλ ηηκώλ ηνπ Σηκνινγίνπ 

   Οη ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο εληειψο ηειεησκέλσλ εξγαζηψλ θαη ν 

Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζή 

ηνπο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε 

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

απφ νπνηαδήπνηε αηηία, νη δαπάλεο παξαιαβήο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ, νη 

δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξά ηνπο. 

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

απφ εξγνδεγνχο, ρεηξηζηέο, κεραλνηερλίηεο, εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, γηα ηα 

εκεξνκίζζηά ηνπο, εκεξαξγίεο, αζθαιίζεηο, ψξεο αξγίαο, έθηαθηεο ρξεκαηηθέο παξνρέο θιπ. 

γ. Οη δαπάλεο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε είδνο εξγαζίαο κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο 

θαη ηηο κεηαθνξέο ηνπο, κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ησλ 

έξγσλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ πιηθνχ πνπ δελ αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα αιιά πνπ ελδερφκελα ζα απαηηεζεί 

γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

δ. Οη ηπρφλ δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθάιηζε ησλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεηο γηα ηελ 

πξνζσξηλή θαηάιεςε εθηάζεσλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηνπο. 

ε. Σα έμνδα απφζβεζεο, θζνξάο, απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη 

πιηθψλ. 

ζη. Γεληθά θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα, αιιά πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Θακία απνδεκίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ, είηε σο πξνο ηηο 

πνζφηεηεο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε εξγαζία, είηε σο 

πξνο ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ, κεηά ηελ απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Αλαδφρνπ ζην 

δηαγσληζκφ. 

δ. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ εξγαζηψλ κε ηα ρέξηα εξγαηνηερληηψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ε εθηέιεζή ηνπο είλαη αδχλαηε ή δελ ελδείθλπηαη κε κεραλήκαηα ή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

θαιχηεξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

 ΆΡΘΡΟ  25 Πνζνζηό γεληθώλ εμόδσλ θαη νθέινπο ηνπ  Αλαδόρνπ 

Σν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ Δξγνιάβνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζε δεθανθηψ ζηα 

εθαηφ (18%), δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ, αιιά ππνινγίδεηαη ζην άζξνηζκα 

ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη κπαίλεη ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνζθνξάο θαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο πιεξσκήο ηνπ Δξγνιάβνπ. 

ηελ έλλνηα ηνπ πνζνζηνχ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ θαηαβάιιεηαη 

πάλσ ζηελ αμία ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ κε ηηο ηζρχνπζεο ή ηηο ηηκέο κνλάδαο, πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

δαπάλεο ζχληαμεο ησλ εηδηθψλ εθζέζεσλ, ζρεδίαζεο ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο κε πξνζαξκνγή ησλ 

ζρεδίσλ ηεο κειέηεο ζηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην έδαθνο κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. 

 



ΆΡΘΡΟ  26  Ηκεξνιόγην Έξγνπ, Φσηνγξαθίεο ,  Μεηξών Έξγνπ  

 Ηκεξνιόγην Έξγνπ 

 Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί θαζεκεξηλά εκεξνιφγην έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ 

Π.Γ.609/85 θαη ζα έρεη έλα αληίγξαθν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ζην Γξαθείν 

ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ, βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο, γηα ηελ 

ηήξεζε εκεξνινγίσλ ηνπ έξγνπ, θαη βηβιίνπ θαηακέηξεζεο αθαλψλ εξγαζηψλ. 

 

Φσηνγξαθίεο  

Ο Δξγνιάβνο κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε, νθείιεη λα βγάιεη θαη λα ππνβάιιεη 

ζηελ Τπεξεζία ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο : 

α. Σεο πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ζεκαληηθψλ ηερληθψλ 

έξγσλ. Απηέο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 1εο 

πηζηνπνίεζεο. 

β. εκαληηθψλ θάζεσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Απηέο ζα ππνβάιινληαη θαηά ηηο 

ελδηάκεζεο πηζηνπνηήζεηο. 

γ. Σνπ ηειεησκέλνπ έξγνπ. Απηέο ππνβάιινληαη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 

ηειεπηαίαο πηζηνπνίεζεο (πξηλ απφ ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ).  

Αλάινγα κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα απαηηήζεη φιεο ή 

κεξηθέο απφ ηηο παξαπάλσ θσηνγξαθίεο, απαξαίηεηα φκσο ηηο ηειεπηαίεο εθείλεο 

ησλ ηειεησκέλσλ έξγσλ, ρσξίο ηηο νπνίεο δελ εθδίδεηαη ε ηειεπηαία πηζηνπνίεζε. 

ην πίζσ κέξνο ησλ θσηνγξαθηψλ ζα αλαγξάθνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

έξγνπ θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζα ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα λα εμάξνπλ ην έξγν θαη 

ηελ ζθνπηκφηεηά ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. 

Οη θσηνγξαθίεο πξέπεη λα παίξλνληαη απφ έκπεηξα πξφζσπα λα είλαη θαζαξέο θαη λα 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία, καδί κε ηα αξλεηηθά ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζε 

δηάζηαζε 6 x 9 ζε ηξεηο θαη ζε κεγέζπλζε 18 x 27 ζε δχν θφπηεο. 

 

Μεηξών Έξγνπ 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ 

Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν ζηελ πιήξε ηνπ κνξθή ζα 

πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ ζχκθσλα κε ηελ Υ.Α. ΓΝΣγ/νηθ.38108/ΦΝ466/05-

04-2017 ΦΔΚ 1956/07-06-2017 ηεχρνο Β΄: 

  

 Τν Μεηξψν ηνπ Έξγνπ ζα ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαη ζηελ πιήξε 

κνξθή ηνπ ζα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα παξαθάησ: 

 

1. Πεξηγξαθηθή Έθζεζε ησλ θπξίσλ θάζεσλ εξγαζηψλ, ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ησλ δπζθνιηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη πίλαθεο απνγξαθήο πνπ εκθαλίδνπλ 

φια ηα ηερληθά δηαθξηηά αληηθείκελα πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζπλνιηθφ έξγν. Δλδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 

Τα επηκέξνπο έξγα (δηαθξηηά ηκήκαηα) κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ θπξίσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζηήιεο πηλάθσλ, κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ 

ελζσκαηψζεθαλ ζε απηά θαη ηηο εγθξίζεηο απφ ηελ Υπεξεζία ηεο ρξήζεο απηψλ. 

 

Δγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ δίθηπα άξδεπζεο ππξφζβεζεο, ππνδνκήο ηειεθσλνδφηεζεο, 

θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο, νδνθσηηζκνχ, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ππνγείσλ ε ππνζαιάζζησλ 

έξγσλ κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζηήιεο πηλάθσλ, καδί κε ηα 

ηερληθά εγρεηξίδηα (νδεγίεο ρξήζεο κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, νξγάλσλ ειέγρνπ θ.ιπ.). 

 

2. Πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαζψο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

απηψλ, κε ηηο ηειηθέο ηξνπνπνηήζεηο εθφζνλ ππάξρνπλ θαη ηηο εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηνπο. 



 

3. Τα ζρέδηα βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάζηεθε ην έξγν (ζρέδηα «φπσο θαηαζθεπάζηεθε»). 

Τα ζρέδηα απηά ζα είλαη σο πξνο ην είδνο (νξηδνληηνγξαθία, θάηνςε, ηππηθή δηαηνκή, θάζεηε 

ηνκή, κεθνηνκή, αμνλνκεηξηθά θ.ιπ.), ηηο θιίκαθεο, ηηο ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θ.ιπ. ζε 

πιήξε αληηζηνηρία κε εθείλα ησλ πθηζηάκελσλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαη ησλ κειεηψλ 

εθαξκνγήο, ζα ζπληαρζνχλ δε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην π.δ. 

696/1974. 

 

4. Τα ζρέδηα «φπσο θαηαζθεπάζηεθε» ησλ πάζεο θχζεσο δηθηχσλ δεκνζίσλ θνξέσλ ε 

ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα νπνία επξίζθνληαη κέζα ζην εχξνο θαηάιεςεο 

πνπ νξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε ηνπ δεκφζηνπ έξγνπ θαη θαηαζθεπάζζεθαλ 

είηε απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, είηε απφ ηνπο θνξείο (δεκφζηνπο ε ηδησηηθνχο) ζηνπο 

νπνίνπο αλήθνπλ ηα δίθηπα απηά. Τα ζρέδηα απηά ζα έρνπλ κνξθή αλάινγε κε εθείλε ησλ 

ζρεδίσλ πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ (δεκνζίσλ θνξέσλ ε 

ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ). Σηα ζρέδηα απηά, ζα απνηππψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη θάζε άιιν 

πξνυθηζηάκελν δίθηπν εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ πξνέθπςε ε 

νπνηαδήπνηε παξαιιαγή ε αλαθαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην έξγν. 

 

5. Γηαγξάκκαηα Απαιινηξηψζεσλ, ελεκεξσκέλα κε φιεο ηηο ηπρφλ γελφκελεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο απαιινηξηψζεηο. Σηα ζρέδηα απηά ζα δείρλεηαη ν ρσξηζκφο ησλ 

επηκέξνπο επηθαλεηψλ αλάινγα κε ηελ απφθαζε Κήξπμεο Απαιινηξίσζεο, ε πξάμε 

Αλαινγηζκνχ θάζε επί κέξνπο απαιινηξίσζεο κε ηα ζηνηρεία απηήο (αξηζκφο, εκεξνκελία, 

θ.ιπ.), θαζψο θαη ε πξάμε εθαξκνγήο εθφζνλ ππάξρεη. 

 

6. Τεχρνο ζηνηρείσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ κε ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο ζέζεο ηνπο. 

 

7. Τεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο φισλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίσλ 

(γεσηερληθέο έξεπλεο, γεσινγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο) πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηε θάζε 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

8. Τεχρνο γηα φιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ κε αληίγξαθα φισλ ησλ 

αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ εξγαζηεξίσλ θαη/ ή ηνπ/ησλ Οίθνπ/σλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 

(Ο.Π.Δ.) (εθφζνλ πξνβιέπεηαη ηέηνηνο/νη Ο.Π.Δ., ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο 

Γεκνπξάηεζεο). 

 

9. Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο, επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

νδεγίεο θαη ηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο κηαο πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Σην εγρεηξίδην ζα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα 

παξαθάησ: 

• Οδεγίεο ζπληήξεζεο αλαθεξφκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πιηθά, εμνπιηζκφ, θ.ιπ. γηα 

θάζε ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. 

• Τεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

πεξηνδηθά ζην κέιινλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηα δίθηπα απνζηξάγγηζεο θαη 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ. 

• Τεχρε νδεγηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιν ηνπ θαζψο θαη ησλ 

δηαθξηηψλ ηκεκάησλ απηνχ. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ην ηεχρνο νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ηνλίδεηαη, φηη ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ησλ νδεγηψλ ζα δίλεηαη πιήξεο πίλαθαο ησλ 

πεξηιακβαλνκέλσλ ζε απηά κεραλεκάησλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ζηνηρεία 

θαηαζθεπήο ηνπο (θαηαζθεπαζηήο/πξνκεζεπηήο, ηχπνο, κνληέιν, κέγεζνο, αξηζκφο ζεηξάο 

θαηαζθεπήο, απνδφζεηο, θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο (ελεξγεηαθή θιάζε), πξνηεηλφκελα 

αληαιιαθηηθά, θ.ιπ.), θαη ζα επηζπλάπηνληαη νη έληππεο νδεγίεο (ζηελ Διιεληθή Γιψζζα), 

εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

 

• Αλαιπηηθέο Τερληθέο Δθζέζεηο θαη Οδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο θζνξψλ θαη 

δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζζνχλ κειινληηθά. 



 

Γηα έξγα εηδηθήο κνξθήο κπνξεί λα πξνβιέπνληαη ζηελ Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ θαη 

επηπιένλ απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην Μεηξψν ηνπ έξγνπ. 

 

Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία απφ ηνλ αλάδνρν 

(π.ρ. Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ, Δγθαηαζηάζεηο Αθαιάησζεο, Βηνινγηθνί 

Καζαξηζκνί θ.ιπ.), ην Μεηξψν ζα πεξηιακβάλεη ηεχρνο ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά νη πξαγκαηνπνηεζείζεο ιεηηνπξγίεο θαη δνθηκέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, ζα 

παξνπζηάδεηαη ε νξηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ δνθηκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη ζα πξνηείλεηαη 

ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηα δηάθνξα δπλαηά ζελάξηα. 

Δπίζεο, ζα πεξηγξάθνληαη φινη νη έιεγρνη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη νη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ε επίιπζή 

ηνπο. 

 

Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην έξγν αθνξά ζηνηρεηψδε ζπληήξεζε, αλαθαηαζθεπή ε 

βειηίσζε ηκήκαηνο (ε ηνπ ζπλφινπ) πθηζηάκελνπ (αξρηθνχ) έξγνπ, ην ππνβαιιφκελν 

Μεηξψν ζα αθνξά ην ηκήκα ζην νπνίν έγηλε ε επέκβαζε (ζηνηρεηψδεο ζπληήξεζε, 

αλαθαηαζθεπή, ε βειηίσζε) θαη ζα απνηειεί παξάξηεκα ηνπ ππάξρνληνο Μεηξψνπ, ηνπ 

πθηζηάκελνπ (αξρηθνχ) έξγνπ, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ζέζεηο ησλ επεκβάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  

ΆΡΘΡΟ  27  Ψηθιακή μορθή παραδοηέων - Περιγραθή και κωδικοποίηζη 

ψηθιακών ζχεδιαζηικών αρχείων Τοπογραθικό Διάγραμμα  

Ψηθιακή μορθή παραδοηέων 

1. Κάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηελ Οξηδνληηνγξαθία θαη ην Τνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε vector format (Γηαλπζκαηηθή κνξθή).  

2. Οη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο πιελ ηεο Οξηδνληηνγξα- θίαο θαη ηνπ Τνπνγξαθηθνχ 

δηαγξάκκαηνο, ζα είλαη ζε vector format ή raster format θαη ηα αξρεία απηά ζα πε- ξηέρνπλ 

ππνρξεσηηθά θαη θάλλαβν ζπληεηαγκέλσλ ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΣΑ’87, ή ζην 

αληίζηνηρν Δζληθφ Πξνβνιηθφ Σχζηεκα πνπ ελδερφκελα θαζηεξσζεί κει- ινληηθά (Σεκ.: Ζ 

παξνχζα αλαθνξά γηα ην πξνβνιηθφ ζχζηεκα δηέπεη θαη φιεο ηηο επφκελεο αλαθνξέο ζε 

απηφ ρσξίο αλάγθε επαλάιεςεο).  

3. Τα ζρέδηα θαη ηα δηαγξάκκαηα ζα παξαδίδνληαη κε βάζε ηα παξαθάησ: 

 3.1 Τα γξαθηθά δεδνκέλα ησλ ζρεδηαζηηθψλ αξρείσλ ζα παξαδίδνληαη ζε format ηχπνπ 

CAD (ηνπιάρηζηνλ έθδνζεο 2010) θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε αληίγξαθν ζε έθδνζε CAD 

2004.  

3.2 Κάζε δηαθξηηή πιεξνθνξία ζα είλαη απνζεθεπ- κέλε ζε δηαθνξεηηθφ ζρεδηαζηηθφ επίπεδν 

(layer) θαη ε ππνβνιή ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ πίλαθα πεξηγξαθήο ησλ ζρεδηαζηηθψλ 

επηπέδσλ (layers) κε ζηήιεο: α) φλνκα ζρεδηαζηηθνχ επηπέδνπ, β) ηχπνο (γξακκή, 

επηθάλεηα, ζεκείν), γ) πεξηγξαθή.  

3.3 Τα ζρεδηαζηηθά αξρεία ζα πεξηέρνπλ φιε ηελ απα- ξαίηεηε γξαθηθή πιεξνθνξία φπσο 

ζρεδηαζηηθά επί- πεδα, ρξψκαηα, ζηπι, πάρε γξακκψλ, εηδηθά ζχκβνια θ.α. Σπλνδεπηηθά 

καδί κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη νη γξακκαηνζεηξέο (font libraries), νη βη- 

βιηνζήθεο ζπκβφισλ (cell libraries), θαη ν ρξσκαηηθφο πίλαθαο (color table) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο.  

3.4 Κάζε ζρεδηαζηηθφ επίπεδν ηεο νξηδνληηνγξαθίαο ζα πεξηέρεη δηεπθξηληζηηθφ property 

dialog θαζψο θαη πίλαθεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο ζηήιεο, π.ρ. ν άμνλαο ηεο 

εξπζξάο ζα έρεη ζην property dialog ηηο ζπληεηαγκέλεο Φ,Χ,Ε.  

3.5 Τν αξρείν ηεο νξηδνληηνγξαθίαο δελ πξέπεη λα έρεη ππνζηεί κεηαθίλεζε, ζηξνθή ή 

αιιαγή θιίκαθαο.  



3.6 Ζ παξαδηδφκελε ζρεδηαζηηθή πιεξνθνξία (ζρεδηα- ζηηθά αξρεία δηαλπζκαηηθήο 

πιεξνθνξίαο) ζα πξέπεη λα είλαη εληαγκέλε ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ 

ΔΓΣΑ’87. Τα ζρεδηαζηηθά αξρεία ζα θέξνπλ θάλλαβν ζε μερσξηζηφ ζρεδηαζηηθφ επίπεδν 

(layer), ελψ ζα αλαθέ- ξεηαη ε ζέζε ηεο αξρήο ησλ αμφλσλ (Φν, Υν), ηεο θάησ αξηζηεξάο 

γσλίαο ηνπ θαλλάβνπ. 

 3.7 Τν ζρεδηαζηηθφ αξρείν ζα δηαηεξεί ηελ πιεξνθνξία ηνπ δεισκέλνπ πξνβνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέ- λσλ (ΔΓΣΑ’87), θαζψο θαη ηε ζρεδηαζηηθή αλάιπζε απφ πιεπξάο 

αθξίβεηαο ζπληεηαγκέλσλ.  

3.8 Τα ππφινηπα ζηνηρεία (αλαθνξέο, πίλαθεο θηι.) ζα ππνβάιινληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

θάπνην απφ ηα πξν- γξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή ππνινγηζηηθψλ θχιισλ. 

 3.9 Τα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ θσδηθνχο θαη ζχκβνια ζχκθσλα κε 

ηηο Πξνδηαγξαθέο Χεθηαθήο Υπνβνιήο Μειεηψλ Οδνπνηίαο (Π.Χ.Υ.Μ.Ο.).  

3.10 Σηελ πεξίπησζε πθηζηακέλσλ ζρεδίσλ ηα νπνία:  

3.10.1 Γελ έρνπλ πινπνηεζεί ζην ΔΓΣΑ’87, ηφηε απηά ζα κεηαζρεκαηηζζνχλ απφ ην 

πξνβνιηθφ ζχζηεκα πνπ πινπνηήζεθαλ ζην ΔΓΣΑ’87 θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί ζα δνζνχλ ζε 

μερσξηζηφ αξρείν.  

3.10.2 Έρνπλ πινπνηεζεί ζε ηνπηθφ ζχζηεκα αλαθν- ξάο, ηφηε απηά ζα γεσαλαθεξζνχλ θαη 

ε πιεξνθνξία πνπ πεξηιακβάλνπλ ζα δηαλπζκαηνπνηεζεί ζε layer ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε 

 3.2. 3.11 Τα παξαπάλσ ζα παξαδίδνληαη ζε CD ή DVD ηα νπνία ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη 

ζα θέξνπλ ηα εμήο: 

 Η. Τν φλνκα ηνπ αλαδφρνπ. 

 ΗΗ. Τνλ ηίηιν ησλ παξαδνηέσλ.  

III. Τνλ αξηζκφ θαη ην φλνκα ηνπ ηκήκαηνο.  

IV. Τνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 

 V. Τελ εκεξνκελία παξαγσγήο.  

VI. Τα πεξηερφκελα ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ειεθηξν- ληθά (ζε κνξθή αξρείνπ θεηκέλνπ) θαη 

ζε έληππε κνξθή.  

Πέξαλ ηεο παξαπάλσ ςεθηαθήο ππνβνιήο, ην Μεηξψν ηνπ έξγνπ ζα ππνβιεζεί θαη ζε 

έληππε κνξθή. Τα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ αξηζκεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα ζε 

θαθέινπο ζα ζπληαρζνχλ ζηα Διιεληθά θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία ζε 

ηέζζεξα (4) αληίηππα. Τα θείκελα ζα  είλαη δαθηπινγξαθεκέλα θαη βηβιηνδεηεκέλα ζε ηεχρε. 

Πεξηγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ςεθηαθψλ ζρεδηαζηηθψλ αξρείσλ Τνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα  

1. Σην Τνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα ζην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη ε νξηδνληηνγξαθία ζα είλαη ζε 

θιίκαθα 1:1000. Ο θάλλαβνο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζα έρεη νξηζκέλε αθεηεξία 

ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΣΑ’87 ή ζην αληίζηνηρν Δζληθφ Πξνβνιηθφ Σχζηεκα πνπ 

ελδερφκελα θαζηεξσζεί κειινληηθά.  

2. Ζ δψλε εχξνπο θάιπςεο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο πεξηνρήο ζα είλαη εθείλε 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε, ή ηα φξηα απαιινηξηψζεσλ εθφζνλ απηά 

είλαη κεγαιχηεξα. Πάλσ ζ’ απηφ ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη ζε μερσξηζηά ζρεδηαζηηθά 

επίπεδα (layer) ζα θαίλνληαη νη ηζνυςείο θακπχιεο, ην ηξηγσλνκεηξηθφ, ρσξνζηαζκηθφ, 

πνιπγσλνκεηξηθφ δίθηπν θαζψο θαη νη δξφκνη πξφζβαζεο. Οπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία 

εκθαλίδεηαη ζε απηφ ην αξρείν ζα βξίζθεηαη δηαθνξνπνηεκέλε ζε μερσξηζηά επίπεδα (layers) 

π.ρ. θάλλαβνο, ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία εδάθνπο, πδξνγξαθία, γξακκέο απφηνκεο αιιαγήο 



θιίζεο (breaklines) θ.ιπ.  

3. Οη δαλεηνζάιακνη, ηα ιαηνκεία θαη νη ρψξνη απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο ζα 

απνηππψλνληαη απνζπαζκαηηθά ψζηε λα εληνπίδνληαη ρσξνηαμηθά καδί κε ηα γεσκεηξηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Γίθηπα Κνηλήο Ψθέιεηαο Τα ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηα δίθηπα ησλ 

δεκνζίσλ θν- ξέσλ ε ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά κε ηηο 

παξαθάησ πιεξνθνξίεο ζε κνξθή αξρείσλ θεηκέλνπ ή ππνινγηζηηθνχ θχιινπ (π.ρ. 

Micrososft Office ή Libre Office ή ηζνδχλακν): 1. Όλνκα, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, 

θαμ, δηεχ- ζπλζε e-mail ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο (δεκνζίνπ θνξέα ε ηδησηηθήο εηαηξείαο) θαη 

φλνκα αληηπξνζψπνπ.  

2. Παξερφκελε ππεξεζία (π.ρ. Υ.Τ. 1500V), θαηεγνξία θαη είδνο ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ 

ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο (π.ρ: αξηζκφο θαη δηάκεηξνο 

θαισδίσλ, ζσιήλσλ, πξνζηαζία απηψλ, ιεπηνκέξεηεο έδξαζεο κέγηζηα θαη ειάρηζηα 

δηεξρφκελα θνξηία ε παξνρέο, ζέζε (ζπληεηαγκέλεο) καξηχξσλ, εηδηθή ζήκαλζε 

αλαγλψξηζεο θ.ιπ.)., 

 3. Σεκεία αξρήο θαη ηέινπο ζε θάζε αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο ή αιιαγή ζηε δηαηνκή (π.ρ. 

ηξνπνπνίεζε απφ έλα ζε δχν θαιψδηα ζηελ ηάθξν).  

4. Άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερφκελνπο θηλδχλνπο θαηά ηε δηάξθεηα επέκβαζεο ζε 

απηά θαη ιεπηνκέξεηεο άιισλ εηδηθψλ πξνθπιάμεσλ. Απαιινηξηψζεηο Γεδνκέλνπ φηη γηα ηε 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο θάλεη ρξήζε (ή εγθαζηζηά) ηξηγσλνκεηξηθφ, 

πνιπγσλνκεηξηθφ θαη ρσξνζηαζκηθφ δίθηπν ηεο ππφςε πεξηνρήο, ζα παξαδίδνληαη 

δηαγξάκκαηα ηξηγσλνκεηξηθνχ, πνιπγσλνκεηξηθνχ θαη ρσξνζηαζκηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη νη 

παξαθάησ πίλαθεο ζπληεηαγκέλσλ ζε κνξθή αξ- ρείσλ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ (π.ρ. 

Micrososft Office ή Libre Office ή ηζνδχλακν):  

1. Τξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ (TRI.). 

 2. Πνιπγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ (POL.). 

3. Πίλαθεο πςνκέηξσλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ (HOR.).  

Πεξηβάιινλ Σ’ έλα αξρείν ηχπνπ θεηκέλνπ, ζα αλαθέξνληαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(έθηαζε, ζρήκα κε ηηο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο θαη βάζνο) ησλ επηθαλεηψλ πνπ έρνπλ 

θπηεπζεί, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην πιηθφ (θπηηθή γή, θεπαίν ρψκα, αλδξαλή) πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Όια ηα παξαπάλσ ζρεδηαζηηθά αξρεία ζα κπνξνχλ λα 

παξνπζηαζηνχλ ηαπηφρξνλα θαη ζε γεσγξαθηθή ζέζε επη- θάιπςεο κε ην ζρεδηαζηηθφ αξρείν 

ηεο Οξηδνληηνγξαθίαο ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Υ, κε ηε κνξθή ησλ reference files. 

Ζ παξάδνζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ θαη κηθξνθίικ απνηειεί πξνυπφζεζε 

ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

 

 ΆΡΘΡΟ  28 Πξνζεζκία απνπεξάησζεο ησλ έξγσλ - Οηθνλνκηθό πξόγξακκα 

Ζ πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε 6 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο. 

 

ΆΡΘΡΟ  29  Πεξαίσζε εξγαζηώλ – Παξαιαβή 

Όζα αθνξνχλ ηε ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ, ηεο ηειηθήο 

επηκέηξεζεο θαη ηεο έγθξηζήο ηνπο θαζψο θαη φζα αθνξνχλ ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ παξαιαβήο, 

πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο, δηέπνληαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Λ.4412/16. 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

ΤΑ 433/19.9.2000 (ΦΔΘ 1176Β), είλαη ε θαηάξηηζε Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ην Π.Γ. 305/96. 

 

ΆΡΘΡΟ  30 Υξόλνο εγγύεζεο 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο, δειαδή ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ν 

Δξγνιάβνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα έξγα ζε θαιή θαηάζηαζε, ζπληεξψληαο ηα, επηζθεπάδνληάο ηα θαη 



επαλνξζψλνληαο κε δαπάλε ηνπ βιάβεο ή θζνξέο απφ ζπλεζηζκέλε ρξήζε, νξίδεηαη ζε δεθαπέληε 

(15) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο, 

ηεο ηειηθήο ζπλνπηηθήο επηκέηξεζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Λ.4412/16. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη θαη ην άξζξν 171 ηνπ Λ.4412/16. 

 

 ΆΡΘΡΟ  31 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ Δξγνδφηε ζρεηηθά κε ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη γεληθά ηελ 

πηζηή ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ν Δξγνιάβνο νθείιεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, λα 

θαηαζέζεη ζηνλ Δξγνδφηε κε απφδεημε εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ 

πληάμεσο Κεραληθψλ ή Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα πνζφ ίζν πξνο ηα πέληε εθαηνζηά (5%) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απξνβιέπησλ. 

 

 ΆΡΘΡΟ  32 Πιεξσκέο ηνπ Δξγνιάβνπ 

 Οη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ζα γίλνληαη θάζε κήλα κε βάζε αλαθεθαιαησηηθνχο ινγαξηαζκνχο 

ζηνπο νπνίνπο ζα πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη, έπεηηα απφ ππνβνιή απφ ηνλ 

Δξγνιάβν πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ ηνπο απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. Ο ηξίκελνο 

ινγαξηαζκφο ζα γίλεη κε βάζε ηηο νξηζηηθέο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ, πνπ πξέπεη λα είλαη έηνηκεο γηα 

ππνβνιή. 

 ε ινγαξηαζκφ δελ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ εκηηειείο εξγαζίεο. 

 Ωο νινθιεξσκέλε εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη ε πιήξεο θαηαζθεπή ιεηηνπξγηθνχ ηκήκαηνο, κε 

φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά έξγα. 

ηηο ηκεκαηηθέο απηέο πιεξσκέο ε Δπίβιεςε θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο κπνξεί λα πεξηιάβεη 

θαη ηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο επί ηφπνπ ησλ 

έξγσλ απνζήθεο ηνπ Δξγνιάβνπ. 

Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ εθείλεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ απνκέλεη θάζε θνξά. 

Σα πηζηνπνηνχκελα πιηθά θαη έξγα κφιηο πιεξσζνχλ αλήθνπλ ζηνλ Δξγνδφηε, ρσξίο απηφ λα 

απαιιάζζεη ηνλ Δξγνιάβν απφ ηελ επζχλε γηα ηα πιηθά θαη ηα έξγα πνπ έρνπλ πιεξσζεί, φπσο θαη γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε έξγνπ ή πιηθνχ πνπ έρεη ηπρφλ πάζεη δεκία θαη, γεληθά, ρσξίο ν Δξγνδφηεο λα 

παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ ζχληαμε, ηελ ππνβνιή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηελ 

εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη φζα 

ιεπηνκεξεηαθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 152 ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΆΡΘΡΟ  33 Φόξνη - Κξαηήζεηο - Σέιε - Γαζκνί - Γώξα  γηνξηώλ θιπ. 

Ο Δξγνιάβνο ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμάξηεηα ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ λφκσλ θφξνπο, ηέιε, 

δαζκνχο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε κέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

  Γηα ηελ είζπξαμε θάζε ινγαξηαζκνχ ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη απφδεημε εμφθιεζεο φισλ 

ησλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ γηα ηνλ πξνεγνχκελν ινγαξηαζκφ. 

Θακία δαζκνινγηθή ή θνξνινγηθή απαιιαγή δελ αλαγλσξίδεηαη ζηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά. 

Ο Δξγνιάβνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ δψξα ιφγσ ενξηψλ 

Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ πνπ θάζε θνξά θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, φπσο 

θαη κέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο, ρνξήγεζεο άδεηαο κε απνδνρέο, απνδεκίσζε ιφγσ απφιπζεο φπσο θαη 

ηηο λφκηκεο εηζθνξέο ηνπ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο επηθνπξηθνχο νξγαληζκνχο ή ηακεία. 

Αλ κεηά ηε κέξα ηεο δεκνπξαζίαο επηβιεζνχλ λένη θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο ή 

ηξνπνπνηεζνχλ ή θαηαξγεζνχλ άιινη πνπ ηζρχνπλ, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επηπιένλ ή 

εθπίπηεη αληίζηνηρα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Δξγνιάβνπ, κε πηζηνπνίεζε ή αθαίξεζε ηνπ πνζνχ 

πνπ πξάγκαηη πιεξψλεηαη επί πιένλ ή ιηγφηεξν ρσξίο επηβάξπλζε απφ θξαηήζεηο αιιά θαη ρσξίο 

πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο πάλσ ζε απηά. 

 

 

ΆΡΘΡΟ  34 Πιεξσκέο πξνζσπηθνύ - Γαπάλεο  βαξύλνπζεο ηνλ Αλάδνρν. 

 Ο Δξγνιάβνο νθείιεη λα πιεξψλεη ηαθηηθά θάζε βδνκάδα ην εκεξνκίζζην θαη θάζε κήλα ην 

ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ. Δπίζεο νθείιεη λα πιεξψλεη θη απηνχο πνπ ηνπ πξνκεζεχνπλ θάζε είδνπο 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν θαη ηα ελνίθηα ησλ κεραλεκάησλ πνπ κηζζψλεη. ε πεξίπησζε 



θαζπζηέξεζεο ηνπ Δξγνιάβνπ πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, φζσλ θαζπζηεξείηαη ε πιεξσκή ηνπο 

έρνπλ δηθαίσκα λα ηε δεηήζνπλ κε αλαθνξά ηνπο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ Λ.4412/16. 

Ο Αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη δαπάλεο γηα 

ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο ηεο κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο θιπ ησλ 

πιηθψλ, νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, απφζβεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, νη 

δαπάλεο δνθηκψλ, πξνζπειάζεσλ πξνο ην έξγν θαη ηηο ζέζεηο γηα ηελ ιήςε ησλ πιηθψλ θαη 

παξαθακπηεξίσλ νδψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζπγθνηλσλίαο θαη απνηξνπή απνθνπήο ηεο 

θπθινθνξίαο γεληθά, ζχζηαζεο θαη δηάιπζεο εξγνηαμίσλ θαη νη δαπάλεο απνδεκηψζεσλ ζην πξνζσπηθφ 

ηνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ  35 Αλαζεώξεζε ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 

ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΆΡΘΡΟ  36 Καλνληζκόο λέσλ ηηκώλ κνλάδαο 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ θαη ζα πιεξσζνχλ κε ηηο ηηκέο κνλάδαο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην ηηκνιφγην. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε ζχληαμεο λέαο ηηκήο κνλάδαο, ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Λ.4412/16. 

 

 ΆΡΘΡΟ  37 Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απνινγηζηηθά, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη αληίζηνηρε ηηκή ζην Σηκνιφγην θαη δελ είλαη δπλαηή ε αζθαιήο επηκέηξεζε ή ηηκνιφγεζή 

ηνπο, αιιά θαη ηφηε κφλν εθφζνλ εθδνζεί έγγξαθε εληνιή ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Τπεξεζίαο 

Δπηβιέςεσο ησλ έξγσλ, πνπ ζα θαζνξίδεη ζαθψο ηελ έθηαζε ηεο εξγαζίαο απηήο.  Ζ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ κε απηφ ηνλ ηξφπν, ε πιεξσκή ηνπο θαη ην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ 

Δξγνιάβνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ Λ.4412/16. 

Πξηλ απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ, δεηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ε ππνβνιή 

βεβαίσζεο ηνπ αξκφδηνπ θαηαζηήκαηνο ΗΘΑ θαη φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ γηα ηελ εμφθιεζε 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

ΆΡΘΡΟ  38 Καηαλαγθαζηηθά κέηξα - Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό 

ηνπ Αλαδόρνπ 

Ο Δξγνιάβνο επζχλεηαη ζην ζχλνιν γηα ηελ εκπξφζεζκε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε πιήξε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη κε φιεο ηηο νδεγίεο ηηο νπνίεο ζα δίλεη ζε απηφλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ε Τπεξεζία. 

Αλ ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, νη κέζνδνη εξγαζίαο ηνπ Δξγνιάβνπ ή ηα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ 

απηφλ πιηθά, εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ή ν εμνπιηζκφο, ηα κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία θαη ηα εθφδηα 

απηνχ ή νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ, φπσο θαη νη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπψλ, ζεσξεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηελ απφιπηε θαη αλεμέιεγθηε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο φρη επαξθή θαη θαηάιιεια λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ ηέιεηα νηθνλνκηθή θαη - εηδηθά - εκπξφζεζκε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ή αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηξίησλ, ηφηε, ζε νπνηαδήπνηε πην 

πάλσ πεξίπησζε ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα παξεκβαίλεη θαη λα δψζεη δηαηαγή ζηνλ Δξγνιάβν λα 

ζπκκνξθσζεί ζηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πην πάλσ γλψκεο ηεο 

Τπεξεζίαο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη ζε θάπνηα πξφζζεηε πιεξσκή ή αχμεζε ηηκψλ ή παξάηαζε 

πξνζεζκηψλ. Σν δηθαίσκα παξέκβαζεο ηεο Τπεξεζίαο δελ κεηψλεη κε θαλέλα ηξφπν ηηο επζχλεο ηνπ 

Δξγνιάβνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Δξγνιάβνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ εληνιέο κέζα ζηηο 

πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε απηέο ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πάξεη ηα πην θάησ κέηξα : 

α. λα εθηειέζεη ε ίδηα νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνβαίλνληαο ζηελ αγνξά πιηθψλ, πιεξσκέο 

εκεξνκηζζίσλ ή άιισλ δαπαλψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε επζχλε, ζε βάξνο 

θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δξγνιάβνπ, 

β. λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ Δξγνιάβν ζε νπνηνδήπνηε θαη νζνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ζε θάπνηα 

είδε εξγαζίαο θαη λα εθηειέζεη ηα πην πάλσ έξγα κε απεπζείαο αλάζεζε ζε άιινπο εξγνιάβνπο, 



γ. λα πξνβεί ζηελ έθπησζε ηνπ Δξγνιάβνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Λ.4412/16, 

δ. λα πάξεη νπνηαδήπνηε κέηξα ηα νπνία λα ζεσξνχληαη κε απφιπηε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο αλαγθαία 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ απνηειεζκάησλ κε δαπάλεο θαη πιήξε επζχλε ηνπ Δξγνιάβνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ  39 Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή δηαθνπή ησλ έξγσλ - Γηάιπζε ηεο ύκβαζεο 

Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Λ.4412/16. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα κε 

έγγξαθε "Δληνιή Γηαθνπήο" ζηνλ Δξγνιάβν λα δηαηάμεη ηελ δηαθνπή εθηέιεζεο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ. 

Δθφζνλ ε δηαθνπή απηή δηαηαρζεί γηα δηεπθφιπλζε ηεο Τπεξεζίαο θαη δελ παξαηαζεί πέξα απφ 15 

ζπλερείο ή 30 ζπλνιηθά θαηά δηαιείκκαηα εκεξνινγηαθέο εκέξεο, δελ δηθαηνχηαη λα πάξεη θακία 

απνδεκίσζε αιιά κφλν παξάηαζε πξνζεζκίαο αλάινγε κε ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ 

πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ "Δληνιή Γηαθνπήο". 

 

ΆΡΘΡΟ  40 Γηαθαλνληζκόο ζύκβαζεο κεηά από πηώρεπζε ή ζάλαην ηνπ Αλαδόρνπ 

 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΆΡΘΡΟ  41 Άιινη Δξγνιάβνη 

Ο Δξγνιάβνο αλαγλσξίδεη φηη αλακέλνληαη παξεκβνιέο απφ άιινπο Δξγνιάβνπο θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ έιαβε ππφςε ηνπ απηέο ηηο επηβαξχλζεηο ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο πξνζθνξάο θαη ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο θαη φηη θακία ηέηνηα παξεκβνιή ζα απνηειέζεη βάζε γηα πξφζζεηε 

απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

  Ο Αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο άιινπο Δξγνιάβνπο θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο. Γεληθά ζα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα 

δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 138 ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΆΡΘΡΟ  42 Αξραηόηεηεο 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αλ ηπρφλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο.  ηε πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο. 

 

ΆΡΘΡΟ  43 Φεθηαθέο ππνβνιέο  
 

 Οη θάζε είδνπο ππνβνιέο (Μειέηεο, Δπηκεηξήζεηο, Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, 
Αγσγνί Ο.Κ.Ψ. Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ. Φξνλνδηάγξακκα, θιπ) πνπ ζα γίλνληαη πξνο 
ηελ Υπεξεζία Δπίβιεςεο, ζα γίλνληαη πέξαλ ησλ θαηά πεξίπησζε 
πξνβιεπνκέλσλ έληππσλ αληηηχπσλ, θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Γειαδή : 

 Τα θάζε είδνπο ζρέδηα (ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα,  θαηφςεηο  
απνηππψζεηο, κεθνηνκέο, νξηδνληηνγξαθίεο, δηαηνκέο, ζρέδηα ηερληθψλ 
θιπ) ζε κνξθή αξρείσλ DWG (δηαλπζκαηηθή κνξθή) ή DXF. 

 Τα θείκελα ζε κνξθή Microsoft Word  

 Οη πίλαθεο ζε κνξθή Microsoft Excel  

 Οη θσηνγξαθίεο ζε κνξθή ζπκπηεζκέλσλ αξρείσλ JPG, αλάιπζεο ηεο 
επηινγήο ηεο Υπεξεζίαο 

 Όια ηα παξαπάλσ ζα παξαδίδνληαη ζε CD. 

 Γελ ζα θαηαβιεζεί θακία απνδεκίσζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηεο παξαγξάθνπ απηήο δηφηη νη δαπάλεο απηέο ζεσξνχληαη φηη 
πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζην Τηκνιφγην Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Πξνζνηζάλε,  24-08-2018 

 

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ ΔΙΔΓΥΘΖΘΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ 

 

 

 

ΑΙΠΗΓΘΣΗΓΖ ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ                                         ΓΔΠΟΗΛΑ ΓΔΙΖΓΗΑΛΛΗΓΟΤ  

ΠΟΙ/ΘΟ ΚΖΥ/ΘΟ Σ.Δ                               ΠΟΙΗΣΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ Π.Δ.  
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