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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Γενικά 
 
1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς 
συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της μελέτης 
και με τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης και τυχόν μελετών που μπορεί 
να συνταχθούν από τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα εκτελέσει όλες 
τις απαιτούμενες εργασίες, για την κατασκευή του έργου 
1.2 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς 
συμβατικούς όρους, που τίθενται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις 
του υπόψη έργου. Για τα θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν 
απολύτως οι όροι και της Διακήρυξης. 
1.3 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος 
μελέτης το οποίο είναι στη διάθεσή τους, και συνεπώς ουδεμία ουσιώδης παρέκκλιση 
από την μελέτη πρόκειται να επέλθει στο στάδιο κατασκευής του έργου.  
 

Άρθρο 2ο: Ορισμοί – Επεξηγήσεις 
 

2.1 Παρατίθενται και οι ακόλουθοι ορισμοί: 
 

«Έργο» Το σύνολο των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών, όπως φαίνονται στα σχέδια, στις τεχνικές 
περιγραφές και προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, 
για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. 
 

«Εργοτάξιο, Τόπος 
των Εργασιών» 
 

 

«Αντίκλητος ή 
Νόμιμος 
Εκπρόσωπος του 
Αναδόχου» 
 

Το φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε 
κάθε συναλλαγή του με τον Εργοδότη σχετικά με το Έργο. Ο 
Ανάδοχος μπορεί οποτεδήποτε να αντικαθιστά τον 
Εκπρόσωπό του. Η αντικατάσταση ισχύει, έναντι του 
Εργοδότη, από την έγγραφη γνωστοποίησή της σ’ αυτόν 
(άρθρο 140 του Ν.4412/16) . 

«Μηχανικός (ή επί 
τόπου του έργου 
εκπρόσωπος) του 
Αναδόχου» 
 

Ο Μηχανικός, προϊστάμενος του εργοταξίου 



«Συντονιστής για 
θέματα ασφάλειας 
και 
υγείας κατά την 
εκτέλεση του έργου» 

Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος 
ολόκληρου του έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
305/96 (τεχνικός ασφαλείας). 

«Ημέρες» Οπουδήποτε χρησιμοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος 
“ημέρες”, νοούνται πάντοτε οι ημερολογιακές ημέρες. 
 

«Χρονοδιάγραμμα» Το Χρονοδιάγραμμα στο οποίο αναγράφονται οι τμηματικές 
και η τελική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου σε 
ημερολογιακές ημέρες. Το αρχικό Χρονοδιάγραμμα 
Κατασκευής, που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την 
υπογραφή της Σύμβασης, εξειδικεύεται μέσα σε 15 ημέρες, 
συμπληρώνεται και οριστικοποιείται ως προς τα ενδιάμεσα 
στάδια, και μετά την έγκρισή του από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, αποτελεί στοιχείο του Προγράμματος Ποιότητας 
του Έργου (ΠΠΕ)-άρθρο 158 του Ν.4412/16, όπου απαιτείται 
λόγω προϋπολογισμού (για έργα προϋπολογισμού, χωρίς 
ΦΠΑ, μικρότερου των 1.500.000€ δεν απαιτείται). 
 

«Κανονισμοί, 
Πρότυπα, Κώδικες, 
Προδιαγραφές» 
 

Οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισμούς, Πρότυπα, Κώδικες ή 
Προδιαγραφές αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και 
δημοσίευση που ισχύει την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης. 
 

 
  
 

Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις 
 

3.1 Η δημοπράτηση και εκτέλεση των έργων του Ο.Τ.Α. διέπεται από τις ακόλουθες 
διατάξεις: 
1) Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως ισχύει 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), κατά το μέρος που ισχύει, 
3) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
4) Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
6) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4412/16. 
7)Του Ν.4278/2014(ΦΕΚ Α’ 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 



8)Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α΄74) και ειδικότερα το 
άρθρο 1 αυτού, 
9) (Μέχρι τις 31/12/2016) του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) « Δικαστική προστασία κατά 
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 11ης Δεκεμβρίου 
2007, 
10) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν,4412/16. 
11) Του Ν. 3852/2006 « Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν,4412/16. 
12) Του ΠΔ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για έργα ΟΤΑ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν,4412/16. 
13) Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας» 
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον 
δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
3.2 Συμβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτημένα στη Σύμβαση, αλλά 
αναγνωρίζονται αμοιβαία ότι ισχύουν είναι: 
1) Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
2) Οι ισχύοντες Πολεοδομικοί Κανονισμοί (π.χ. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, 
Κτιριοδομικός Κανονισμός, Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα κ.λπ.) 
3) Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος και το παράρτημά του που εγκρίθηκε με 
την απόφαση ΕΔ 2α/01/ΦΝ 310/8-3-85 Υ.Δ.Ε 
4) Ο Νέος Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που 
εγκρίθηκε αρχικά με την Δ11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 Β’/91) και 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την Δ17α/116/4/ΦΝ/429/18-10-00 (ΦΕΚ 1329 Β’ 
/6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο Αντισεισμικός Κανονισμός που εγκρίθηκε 
με την Δ17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ Β 2184/20-12-99) απόφαση του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
5) Το Π.Δ. 778/80 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 
6) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» 
7) Το Π.Δ. 1073/81 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 
οικοδομών κ.λπ. 
8) Το Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ». 
9) Οι τοπικές δεσμεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 
10) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 
11) Οι Συμβατικοί όροι των εγκεκριμένων με Υπουργικές Αποφάσεις Αναλυτικών 
Τιμολογίων Οικοδομικών εργασιών, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 
Δ17α/09/136/ΦΝ.437/04 απόφαση του ΥΠΕΧΩ.ΔΕ, και Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εργασιών, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. Δ17α/01/93/ΦΝ.437/04 απόφαση του 
ΥΠΕΧΩ.ΔΕ σε ότι αφορά την περιγραφή των εργασιών και τον τρόπο επιμέτρησής 
τους, όταν αυτά δεν καθορίζονται στα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης και στα στοιχεία 



της μελέτης (σχέδια, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). Την 
Δ17α/04/114/ΦΝ.437/3-8-07 (ΦΕΚ 1584Β΄) απόφαση του ΥΠΕΧΩ.ΔΕ με την οποία 
εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Έργων 
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου (εγκύκλιος 25/2007). 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των συμβατικών όρων με τα συμβατικά τεύχη και 
στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υπερισχύουν τα τελευταία. 
11) Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων 
Έργων σε ότι αφορά τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειμένου 
να υπολογισθούν τιμές συμπληρωματικών εργασιών και δεν περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Τιμολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που γίνονται απολογιστικά. 
 

Άρθρο 4ο: Αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας 
 
4.1 Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του 
Προϋπολογισμού Προσφοράς του αναδόχου προσαυξημένο κατά το ποσό των 
απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται στον προϋπολογισμό της μελέτης, μειωμένο 
κατά το ποσοστό της μέσης έκπτωσης. 
 

Άρθρο 5ο: Συμβατικές τιμές της εργολαβίας 
 

Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τιμήματα και οι τιμές μονάδος 
του Τιμολογίου της μελέτης, μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που 
προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών ή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 
και αυξημένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του 
αναδόχου, καθώς επίσης και η δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση του 
κινητού εξοπλισμού του έργου ή και οι απολογιστικές εργασίες σύμφωνα με το 
τιμολόγιο της μελέτης. 
Για τον καθορισμό των τιμών των εργασιών της μελέτης ελήφθησαν υπ’ όψη οι 
ειδικές τοπικές συνθήκες του έργου και οι ιδιαίτεροι παράγοντες που επηρεάζουν το 
κόστος κάθε εργασίας. 
Για την πληρωμή των εργασιών που περιγράφονται από σύνθετες τιμές, θα 
εφαρμόζεται υποχρεωτικά απευθείας η σύνθετη τιμή του τιμολογίου μελέτης, 
αποκλειόμενης της αποδοχής αιτήματος του αναδόχου για την αναλυτική επιμέτρηση 
και πληρωμή των εργασιών λόγω τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων. 
Στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις (χωρίς 
την χρήση μηχανικών μέσων) και οι προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων 
καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευμένες θέσεις, 
προκειμένου να φορτωθούν στα μεταφορικά μέσα και να απομακρυνθούν. Επίσης, 
όπου απαιτείται, θα γίνεται χρήση κάδων με ενισχυμένο μουσαμά επικάλυψης και 
σωληνώσεων (χοάνες) για την συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων 
καθαιρέσεων – αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων εργοταξιακών υλικών. 
Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων) και οι μεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων 
και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, εκτός εάν 
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή της εργασίας. 
Θα γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την 
αποκομιδή των ανωτέρω προϊόντων. 
.Τα υλικά αποξηλώσεων που θα κριθούν - από την Υπηρεσία- 
επαναχρησιμοποιήσιμα θα μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, 
χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωσή του, σε χώρο που θα υποδείξει ο εργοδότης 
(Δήμος Προσοτσάνης), στην πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν. 
Τυχόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω θα γίνονται μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή. 
 



Άρθρο 6ο: Στοιχεία της σύμβασης 
 

6.1 Τα στοιχεία της σύμβασης αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 
6.2 Ισχύουν το βελτιωμένο ενιαίο τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών, οδοποιίας, 
υδραυλικών και πρασίνου καθώς και οι εγκεκριμένες αναλύσεις του ΑΤΗΕ και τα 
αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια, ο πίνακας άρθρων και τιμών για την περίπτωση 
σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών. 
6.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα 
παραπάνω συμβατικά στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του 
παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στο Δήμο Προσοτσάνης και ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να 
δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, από αυτήν την 
αιτία. 
 

Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου- Δικαίωμα 
μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 
7.1 Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο 
ανάδοχος: 
7.1.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαμόρφωση και τη φύση του 
εδάφους  του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών 
συνθηκών πρόσβασης και εκτέλεσης των εργασιών του  
7.1.2 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή τα δεδομένα της εγκεκριμένης μελέτης 
εφαρμογής των τευχών μελέτης και δημοπράτησης του έργου 
7.1.3 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν 
απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για πλήρη συμμόρφωσή του προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή 
λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση με τη μελέτη των 
συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 
7.1.4 Η ενδεχόμενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η 
παράλληλη εκτέλεση εργασιών από αυτούς δε συνεπάγεται καμία μεταβολή των 
προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. 
7.1.5 Οι επεμβάσεις για την εκτέλεση των επειγουσών εργασιών θα 
προγραμματίζονται με βάση εντολή εκτέλεσης της Διευθύνουσας υπηρεσίας. 
7.1.6 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, 
θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία 
έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

Άρθρο 8ο: ΄Εναρξη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 

8.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να μην καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών κατασκευής 
πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με το 
άρθρο 145, § 2, Ν. 4412/16. 



8.2 Σύμφωνα με το άρθρο 145 § 2, Ν. 4412/16, η μη τήρηση των προθεσμιών 
υποβολής του χρονοδιαγράμματος και έναρξης των εργασιών με υπαιτιότητα του 
αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών 
κυρώσεων και αποτελεί λόγω έκπτωσης του αναδόχου. Σύμφωνα με το άρθρο 160 § 
5, Ν. 4412/16, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της συμβάσεως 
υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων ή τμημάτων του, παρά 
την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όταν 
υφίσταται λόγος έκπτωσης. 
8.3 Σύμφωνα με το άρθρο 72, § 1β, Ν. 4412/16 και προβλέπεται στο άρθρο 17 της 
διακήρυξης του έργου , η εγγύηση για την καλή εκτέλεση ορίζεται ίση με 5% της αξίας 
της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
8.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε 
εκδιδόμενες εντολές πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας των εργασιών, που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την πιστοποίηση και σε 
ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών, που ενδεχομένως περιληφθούν στην 
πιστοποίηση προσωρινά μέχρι να ενσωματωθούν στις εργασίες (άρθρο 152 παρ. 12 
του Ν. 4412/16). Οι κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον 
ανάδοχο, μερικά ή ολικά με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές 
περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που 
περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση 
αποφασίζεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από την αίτηση του αναδόχου, 
συνοδευόμενη από τον ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί 
οι επιμετρήσεις. Γενικά για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης για την συμπλήρωσή της με 
τις κρατήσεις που γίνονται στις πληρωμές του αναδόχου, τις μειώσεις της, την 
επιστροφή της καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται αυτή, έχουν ισχύ οι 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 
8.5 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ και οι ειδικές 
ρυθμίσεις του άρθρου 140 του Ν. 4412/16, πού αφορούν στις εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης, στην ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο 
διορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον 
τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει 
πτώχευση ή θάνατος ενός η περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας κλπ. 
8.6 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17 της διακήρυξης η 
εγγύηση μπορεί να παρασχεθεί με εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Συντάξεων 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Σ.Μ.ΕΔ.Ε.) ή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ξενόγλωσσες εγγυητικές επιστολές πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Η εγγύηση μπορεί επίσης να 
παρασχεθεί με Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και _ανείων, με 
παρακατάθεση σ' αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεογράφων. Οι 
σχετικές εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραιτήτως να απευθύνονται στον Εργοδότη, 
όπως καθορίζεται στη Διακήρυξη, να έχουν τα πλήρη στοιχεία του Αναδόχου, τον 
τίτλο του έργου και το ποσόν της εγγύησης, και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο 
εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διαιρέσεως και διηζήσεως και αναγνωρίζει 
ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσόν της εγγύησης, χωρίς καμία 
ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ όλων, από κοινού, 
των κοινοπρακτούντων μελών. 
 

Άρθρο 9ο: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
9.1 Ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε 
προθεσμία δεκαοκτώ (18) συνολικά μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης (ενιαία προθεσμία). 



Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες:  
1 η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία: Το αργότερο σε σαράντα (40) ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης να έχει ολοκληρώσει την εργοταξιακή του οργάνωση.  
 
2η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία: Όχι αργότερα από δώδεκα μήνες  (8) από την 
υπογραφή της σύµβασης να έχει ολοκληρώσει πλήρως τις εργασίες του 50% των 
μηκών των δικτύων 
 
Για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπέρβασης, των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών 
περαίωσης των σταδίων του έργου και για αριθµό ηµερολογιακών ηµερών µέχρι 20% 
της διάρκειας κάθε προθεσµίας, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα ίση µε 20% της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου. 
 

 
Άρθρο 10ο: Υπέρβαση προθεσμιών – Ποινικές ρήτρες 

 
10.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών του έργου εφαρμογή 
έχει το άρθρο 148 του Ν.4412/16. 
10.2 Στη σύμβαση αναφέρονται οι ποινικές ρήτρες, οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του 
κυρίου του έργου, εάν ο ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις 
τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
148 § 2, Ν. 4412/16. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα 
υπερβάσης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερησίας αξίας 
του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από 
τη σύμβασης αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 
15% της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 
20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο 
του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν 
συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, προς τη συνολική προθεσμία του 
έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής 
προθεσμίας δεν υπερβαίνουν συνολικά το 6% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό.  
Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσμία είναι ανέκκλητη (148 § 1, Ν. 4412/16). 
10.3 Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσμιών εφαρμόζεται η παράγραφος 10 
του άρθρου 147 του Ν. 4412/16. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν 
αναγνωρίζεται παρά μόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότη. Οι δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου, μόνο κατά την κρίση της υπηρεσίας. 
Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία με 
απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει την 
δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν η κανονική βάρδια δεν επαρκέσει, με ή 
χωρίς υπερωρίες και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργιών και εορτών. Η 
οποιαδήποτε επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα 
βαρύνει τον ίδιο και δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα για καταβολή οποιασδήποτε 
αποζημίωσης. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή νυκτερινή απασχόληση 
προσωπικού, θα εκδοθούν με μέριμνα του αναδόχου. Η υπηρεσία, αν χρειαστεί, θα 
συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών. 
10.4 Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσμίας θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και να παραδοθεί το έργο για χρήση. 
10.5 Μετά την περαίωση της συνολικής προθεσμίας ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην 
υπηρεσία αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για τη περαίωση των εργασιών του έργου. 
Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιφέρει αυτόματα την επιβολή της 
προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας. 



 
Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες:  
1 η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία: Το αργότερο σε σαράντα (40) ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης να έχει ολοκληρώσει την εργοταξιακή του οργάνωση.  
 
2η Ενδεικτική τµηµατική προθεσµία: Όχι αργότερα από δώδεκα μήνες  (8) από την 
υπογραφή της σύµβασης να έχει ολοκληρώσει πλήρως τις εργασίες του 50% των 
μηκών των δικτύων 
 
Για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπέρβασης, των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών 
περαίωσης των σταδίων του έργου και για αριθµό ηµερολογιακών ηµερών µέχρι 20% 
της διάρκειας κάθε προθεσµίας, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα ίση µε 20% της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου. 
 
 

Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου – Μηχανικός εξοπλισμός – 
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου 

 
11.1 Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε ημερών (15) και όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών να 
υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με προθεσμίες συνολικής και 
τμηματικής περαίωσης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 145 § 1 του Ν. 
4412/16. Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, 
με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις 145 § 2 του Ν. 4412/16. Σύμφωνα με το 
άρθρο 145 § 3 του Ν. 4412/16, το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και 
πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, 
συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω 
χρονική ανάλυση των εργασιών ή ομάδων εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό 
διάγραμμα και το οργανόγραμμα του εργοταξίου με αναφορά στον εξοπλισμό και 
μηχανήματα που διαθέτει ο ανάδοχος σε τεχνικά μέσα και τα πλήρη στοιχεία 
στελεχών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την πραγματοποίηση του 
χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα έχει τη μορφή γραμμικού διαγράμματος 
GANTT, στο οποίο θα ορίζονται χρονολογικά η έναρξη, η διάρκεια και η 
αποπεράτωση του Έργου, όπως και οι επί μέρους ομάδες εργασιών ώστε να 
αποδεικνύεται ότι το Έργο θα περατωθεί μέσα στις προβλεπόμενες από τη σύμβαση 
προθεσμίες και ότι η εκτέλεσή του θα προχωρήσει ομαλά. Σε περίπτωση που η 
Υπηρεσία κρίνει αναγκαίο πρέπει να συντάσσεται και χρονοδιάγραμμα δικτυωτής 
ανάλυσης (τύπου PERT ) για τον έλεγχο της λογικής σύνδεσης των εργασιών και της 
οργάνωσης τους για την επίτευξη των τιθεμένων χρονικών στόχων. 
Εάν η έγκριση δε γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή αν δε ζητήσει γραπτά η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή αναμορφώσεις , το 
χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. 
11.3 Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν οι 
προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. 
Το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά 
οι μέθοδοι εργασίας, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, 
ο αριθμός των εργατών κλπ, για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν 
την αξιοπιστία των προτάσεων (άρθρο 145 § του Ν. 4412/16. 
11.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την 
εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην 
περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά 
πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 



11.6 Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου θα παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε 
περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος (άρθρο 160 του Ν. 4412/16, ύστερα από ειδική πρόσκληση της 
Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας που κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 
4782/2021. 
11.7 Επίσης, έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος εάν δε συμμορφωθεί προς 
τις υποχρεώσεις του για την υποβολή χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου, και γενικότερα για τη μη τήρηση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων και τη μη συμμόρφωσή του προς τις – σύμφωνα με τη σύμβαση – 
έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, άρθρο 160 του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου – _Δεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο 
 
12.1 Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 4412/16, το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται– 
παρακολουθείται επί τόπου εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης 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 ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο εφ’ όσον έχει τα από το 
νόμο δικαιώματα για την επίβλεψη τέτοιου έργου σε περίπτωση ατομικής 
επιχείρησης 
12.2 Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει πίνακα του 
επιστημονικού, εποπτικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα διαθέσει για τις 
ανάγκες του έργου και δηλώσεις αναθέσεως- αναλήψεως της επίβλεψης – 
παρακολούθησης επί τόπου των εργασιών του έργου σε αρμόδιους επιβλέποντες 
μηχανικούς, που έχουν τα νόμιμα προσόντα. 
Εφ΄ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου – επιβλέπων 
μηχανικός, πρέπει να κατατεθούν νέες δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως 
επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου από το νέο Μηχανικό και για το τμήμα του 
έργου που απομένει. 
12.3 Η αμοιβή για την επίβλεψη – παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών με 
οποιοδήποτε τρόπο και αν προκύπτει, περιλαμβάνεται στην προσφορά του 
αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. 
12.4 Όλοι οι μηχανικοί πρέπει να είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα 
το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το 
εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούμενου σε αυτό, στην περίπτωση που τον 
θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. 
12.5 Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται 
προσκόμιση στη Διευθύνουσα 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 Δικτύων 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 13ο: Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη εργασιών 
 
13.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου ασκούνται 
από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου Προσοτσάνης. 
13.2 Η Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, θα εκπροσωπείται στον τόπο του Έργου 
από Μηχανικό με τον αναπληρωτή του και τεχνικούς βοηθούς που θα ορίσει με 



απόφασή της . Ο Μηχανικός αυτός της αρμόδιας Δ/νσης του Δήμου Προσοτσάνης θα 
αναφέρεται ως «Επιβλέπων Μηχανικός». 
Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4412/16, τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι να 
εκπροσωπεί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο Εργοτάξιο σε θέματα σχετικά με την 
εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, 
χωρίς αυτό να μειώνει τις συμβατικές ευθύνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα 
συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες του μέσα στα πλαίσια της Σύμβασης, σε 
περίπτωση δε διαφωνίας του με αυτές οφείλει να γνωρίσει άμεσα και εγγράφως τις 
θέσεις του στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
13.3 Ο διευθύνων από μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται μετά 
από ειδοποίηση της υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν τα 
έργα στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, άρθρα 138 § 14 του 
Ν. 4412/16 και 45 § 6 της Ε.Σ.Υ. 
13.4 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει ή να 
αναπληρώσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό, γνωρίζοντας τούτο με έγγραφό της στον 
ανάδοχο. 
 

Άρθρο 14ο: Αναθεώρηση τιμών 
 
14.1 Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/16. 
14.2 Η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης για 
έργα προϋπολογισμού ύψους 1.500.000€ χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 153 § 5 του Ν. 
4412/16. 
 

Άρθρο 15ο: Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες 
 
15.1 Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 156 του Ν. 4412/16. 
15.2 Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη μελέτη ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών. (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 
15.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 § 5α,5β 
και 5γ του Ν. 4412/16. 
Στην περίπτωση σύνταξης Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 156 § 5α και 5β του Ν. 4412/16, χρησιμοποιούνται τα 
εγκεκριμένα άρθρα των ενιαίων τιμολογίων, που έχουν εγκριθεί με τις εκάστοτε 
ισχύουσες αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ.ΔΕ και στην περίπτωση 5γ με βάση τα 
πραγματικά στοιχεία κόστους. 
Προκειμένου για νέα επί μέρους εργασία, η τιμή της, που θα κανονιστεί σύμφωνα με 
τα παραπάνω, θα μειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό 
έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται 
κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου. 
15.4 Σύμφωνα με το άρθρο 156 § 1β, του Ν. 4412/16, το συνολικό ποσό των 
συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του 
ποσού της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/16. 
15.5 Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της 
αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132. 
Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, δεν 
απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 
ή σύμβασης για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους. 
 



Άρθρο 16ο: Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις-Απολογιστικές εργασίες 
 
16.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18%, εργολαβικό όφελος και γενικά 
έξοδα, επί της αξίας των τιμών όλων των άρθρων του τιμολογίου μελέτης. 
16.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες 
απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
άρθρο 154 § 10 του Ν. 4412/16, ύψους έως 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς 
ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην 
πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα 
αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση εργασιών. Επί της δαπάνης αυτής 
καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά την έκπτωση της 
δημοπρασίας. Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον 
ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 
16.3 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους 
μεταφορικών μέσων, του ειδικού φόρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 επί των εισαγομένων 
από το εξωτερικό υλικών και των αναφερομένων φόρων στα Ν.Δ. 4456/65 και 
4535/66, επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε φόρο ή 
τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά. 

16.4 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016, καθώς και  

- της κράτησης 6,0‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του 
ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) 

- της κράτησης δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή 
αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που βαρύνει κάθε 
λογαριασμό πληρωμής έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 
περ. θ' του ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του 
ν. 4612/2019 (ΦΕΚ Α 77) και της υπ' αριθμ.ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’2780)  

 

16.5 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

16.6 Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 

Άρθρο 17ο: Καταμέτρηση αφανών εργασιών 
 
17.1 Η καταμέτρηση αφανών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 136 § 2 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι η παραλαβή 
αφανών εργασιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων θα γίνεται από τριμελή 
επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων της Δ.Υ. και τον επιβλέποντα, που καλούνται από τον 
Ανάδοχο. Το ΠΠΑΕ ή το πρωτόκολλο ζυγίσεως υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον 
επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής και η ύπαρξη τέτοιου υπογεγραμμένου 
πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των εργασιών. 
17.2 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται 
πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με 



τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη μελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις 
που επέφερε η Υπηρεσία.  
 

Άρθρο 18ο: Επιμέτρηση εργασιών 
 
18.1 Γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/16. 
18.2 Σύμφωνα με το άρθρο 151, § 1, του Ν. 4412/16, κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των 
ποσοτήτων των εκτελουμένων εργασιών. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα 
και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. Τα 
επιμετρητικά στοιχεία παίρνονται από κοινού μεταξύ επιβλέποντα και εκπροσώπου 
του Αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται 
από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο, με την επιφύλαξη όπου 
προβλέπεται ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή 
συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. 
και ο επιβλέπων. 
18.3 Σύμφωνα με το άρθρο 151, § 2, του Ν. 4412/16, στο τέλος κάθε μήνα 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 μονάδος νέων εργασιών, τους αναλυτικούς 
υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα με βάση 
τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών 
εργασιών. Οι επιμετρήσεις συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια 
υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο είκοσι ημέρες μετά το 
τέλος του επόμενου της εκτελέσεως τους μηνός από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία για έλεγχο αφού υπογραφούν απ’ αυτόν με την ένδειξη «όπως 
συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την παραβολή προς 
τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει 
τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. 
Σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 151, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται εντός 
45 ημερών από  την υποβολή τους να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των 
υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις 
επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί, ο δε ανάδοχος εάν δεν αποδέχεται 
τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει ένσταση. 
Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν 
αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωση τους, η ΔΥ τις επιστρέφει, εντός 45 ημερών και 
καλεί τον ανάδοχο για τη συμπλήρωση τους, αναφέροντας συγκεκριμένα και 
αριθμημένα στο έγγραφό της τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα. Ο 
ανάδοχος, μέσα σε ένα μήνα, υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιμετρήσεις 
συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση, 
Μετά την επανυποβολή, η Δ.Υ. δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο 
προς συμπλήρωση, αλλά υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να τις ελέγξει, να τις 
διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. 
Αν οι επιμετρήσεις δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση 
μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν 
ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην 
μηνιαία προθεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο όμως υπό την έννοια 
ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. Οι 
επιμετρήσεις, εγκεκριμένες ρητώς από τη Δ.Υ. ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, ελέγχονται 
εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί σφάλμα τους 
που είχε σαν συνέπεια να πληρωθεί αχρεωστήτως εργολαβικό αντάλλαγμα, αυτό 



είναι επιστρεπτέο με σύνταξη αρνητικού λογαριασμού, σύμφωνα με την παράγραφο 
8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16. 
Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και στις ήδη 
αυτοδίκαια, βάσει της νομολογίας, εγκεκριμένες επιμετρήσεις. 
Σύμφωνα με το άρθρο 151 § 5, του Ν. 4412/16, δύο μήνες το αργότερο μετά τη 
βεβαιωμένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει 
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την 
«τελική επιμέτρηση», χωρίς δυνατότητα να υποβάλλει για πρώτη φορά και επιμέρους 
καθυστερημένες, δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις 
ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της 
παραγράφου 3. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία οι 
ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις 
ή διαφωνίες του αναδόχου. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί 
παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες διαφωνίες ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί 
νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες, δηλαδή οι αξιώσεις 
του δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή ή στην αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 
173 του Ν. 4412/16. Για τις επιμέρους επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί 
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποκλείονται αυτές που τυχόν υποβάλλονται για 
πρώτη φορά.  
Μαζί με την τελική επιμέτρηση 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 Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της 
τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να 
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση. 
 

Άρθρο 19ο: Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών – Επιμετρήσεις 
 
19.1 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωμών και οι επιμετρήσεις των εκτελούμενων 
έργων θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, τους όρους της 
εργολαβικής σύμβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα 
στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 συντάσσονται με ευθύνη 
του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα 
απαιτούμενα αντίτυπα ανά μηνιαία χρονικά διαστήματα και αφορούν εργασίες που 
έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και 
στηρίζονται σε εγκεκριμένα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών. Σύμφωνα με την § 3 
του άρθρου 152 του Ν.4412/16 η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει 
προσωρινών επιμετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του 
συνόλου των εργασιών του λογαριασμού. 
19.2 Σύμφωνα με το άρθρο 152 § 7 του Ν.4412/16, οι λογαριασμοί συντάσσονται 
πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό 
συνοπτικό πίνακα εργασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή του έργου, τα 
παραστατικά στοιχεία του απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα 
υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν 
αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του 
εργοδότη, άρθρα 159 και 170 του Ν.4412/16. Σε κάθε νεότερο λογαριασμό 
αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, 
καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε 
λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών. 
19.3 Σύμφωνα με το άρθρο 152 § 8 του Ν.4412/16, λογαριασμός που πληρώθηκε 
χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας (πλασματική 
έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από 
την υποβολή ή επανυποβολή του και οι τυχόν προκύπτουσες διαφοροποιήσεις 



λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό. Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Υ) να συντάξει αρνητικό λογαριασμό και το ποσό του 
πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του 
λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική 
επιστολή. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής. 
19.4 Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου δύναται να εκχωρείται εξ 
αρχής ή και εκ των υστέρων, το σύνολο ή μέρος του πληρωτέου εργολαβικού 
ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται 
και εγκρίνονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 8, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου και για ένα μήνα μετά την περαίωση του, όταν πρόκειται για την 
κάλυψη οφειλής του αναδόχου από την προμήθεια υλικών και μηχανημάτων προς 
εκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή 
υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου, ή σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 
19.5 Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συντάσσεται τελικός 
λογαριασμός. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν 
απαιτήσεις από τη σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν 
από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης 
διαφορών. 
19.6 Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από 
την κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων να απαιτεί την 
προσκόμιση βεβαίωσης του ΙΚΑ για την καταβολή των οφειλόμενων προς αυτό 
εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατεί το 
αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ. Πριν από την είσπραξη των 
πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει α. τιμολόγιο θεωρημένο 
από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, β. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, γ. 
βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, δ. γραμμάτιο είσπραξης της προκαταβολής 
του φόρου εισοδήματος, υπέρ του Δημοσίου, που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση. 
19.7 Εφαρμογή του Ν.4013/2011 και της Π1/1493/04.09.2012 Εγκύκλιου του Υπ. 
Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων που αφορά κράτηση 0,06% στις 
συμβάσεις και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κατά την υποβολή του πρώτου 
λογαριασμού υποβάλλεται έγγραφο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας σε ειδικό 
λογαριασμό για το παραπάνω ποσό. Στο έγγραφο θα αναγράφεται 1. ο φορέας π.χ. 
Δήμος Προσοτσάνης, 2. ο αριθμός σύμβασης και 3.ο αριθμόςπιστοποίησης. 
 
 

Άρθρο 20ο: Αρτιότητα των κατασκευών – Μελέτη του έργου – Τροποποιήσεις 
μελέτης 

 
20.1 Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα 
Συμβατικά στοιχεία, Τεύχη και Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει 
πιστά τα σχέδια της μελέτης και να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες του 
εργοδότη για την πλήρη, τέλεια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της 
τεχνικής, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές, εκτέλεση των εργασιών 
ολοκλήρωσης του έργου. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος συμμορφώνεται μόνο σε 
έγγραφες εντολές του εργοδότη και των εξουσιοδοτημένων οργάνων του, άρθρο 138 
§ 3 του Ν.4412/16. 
20.2 Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί 
σε συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε 
περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως (τουλάχιστον 5 εργάσιμες 



ημέρες νωρίτερα) από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα 
να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί 
σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της 
μελέτης και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής, καθώς και αυτά που 
υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία μετά την έγκρισή τους 
αποτελούν συμβατικό τμήμα της μελέτης. 
20.3 Παρά τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο των σχετικών εργασιών από την 
επιβλέπουσα του έργου Διεύθυνση του Δήμου Προσοτσάνης ο ανάδοχος και μόνον 
αυτός ευθύνεται για την άρτια, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη με τους κανόνες 
της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής εκτέλεσης του συνόλου του έργου. 
 

Άρθρο 21ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων 
προϊόντων –Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης 

 
21.1 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας 
αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως 
σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα και τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4412/16 
όσον αφορά τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των υπουργείων 
Δημοσίων Έργων όπως οι Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π), Εμπορίου και 
Βιομηχανίας. Επίσης, θα πρέπει να είναι της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου 
οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 
ποιότητα, την εμφάνιση κλπ. 
21.2 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα 
για την εκτέλεση του έργου, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 
έξοδα και όφελος αυτού, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης 
των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δε φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα των 
υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει 
εγγράφως. Τα υλικά αυτά παραδίδονται με πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος 
μετά την παραλαβή τους φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια 
στα υλικά αυτά. 
21.3 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την 
παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του 
Ν.4412/16. 
21.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει ή κατασκευάζει δείγματα συγκεκριμένων 
υλικών, ειδών ή τμημάτων επιμέρους εργασιών. Τα υλικά και ο εξοπλισμός για τα 
οποία θα ζητηθούν από τον επιβλέποντα το έργο Δ/νση του Δήμου Προσοτσάνης 
δείγματα δεν θα χρησιμοποιούνται στο έργο πριν από την έγγραφη έγκρισή του. Τα 
έξοδα και τα βάρη των δειγμάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. 
Η αρμόδια για το έργο Δ/νση του Δήμου Προσοτσάνης έχει το δικαίωμα να λάβει η 
ίδια δείγματα υλικών ή ειδών που έχουν μεταφερθεί επί τόπου του έργου. 
21.5 Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η 
οποία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίησή τους, αφού τα ελέγξει, άρθρο 159, 
§ 2, του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα ελεγχθέντα 
από την Υπηρεσία αδόκιμα υλικά. Αν τυχόν δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει 
είναι ελλιπής) των προσκομισθέντων και χρησιμοποιηθέντων υλικών, ο εργολήπτης 
δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η 
επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει υλικά ή εργασίες 
τα οποία δεν θεωρεί ικανοποιητικά και σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα από 
συμβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγματος δεν στοιχειοθετηθεί αίτημα του 
αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου από το εγκεκριμένο αναλυτικό 
πρόγραμμα κατασκευής του. 
21.6 Οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται από το αρμόδιο κρατικό εργαστήριο ή από 
όποιο άλλο εργαστήριο υποδειχθεί από την επίβλεψη, με ευθύνη του αναδόχου. Οι 



δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική δαπάνη 
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, άρθρο 159 § 2, του Ν.4412/16. 
21.7 Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται 
στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή 
περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας εκ των οποίων ανήκει στην 
ομάδα επίβλεψης, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός της 
επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και 
άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. 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 έλεγχος και 
παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής. 
 

Άρθρο 22ο: Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
 
22.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από 
ειδικευμένο προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με 
τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16, τους όρους της σύμβασης και τις 
εντολές του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης. 
22.2 Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι 
της οριστικής παραλαβής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 159 και 170 του 
Ν.4412/16. 
22.3 Σύμφωνα με το άρθρο 159 § 3 του Ν.4412/16, εάν οποιαδήποτε εργασία 
παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο κοινοποιείται σε 
αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα 
ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην 
αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών 
και η ανακατασκευή τους, εάν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. 
Εάν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες 
δαπάνες, με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του 
αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση 
ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 
22.4 Σύμφωνα με το άρθρο 159 § 4 του Ν.4412/16, η ένσταση του αναδόχου στην 
περίπτωση της ειδικής διαταγής ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από 
την κοινοποίησή της. Με την εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση 
εκτέλεσης των εργασιών, μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής 
στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, 
εάν ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας χαρακτηρίσει με διαταγή του το 
ελάττωμα ως επικίνδυνο. 
22.5 Σύμφωνα με το άρθρο 159 § 7 του Ν.4412/16, σε περίπτωση που ο ανάδοχος 
δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται σε αυτόν με 
την ειδική διαταγή, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πλημμέλειας μπορεί να 
εκτελεστούν με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με οποιοδήποτε τρόπο σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου. 
22.6 Σύμφωνα με το άρθρο 159 § 9 Ν.4412/16, οι εργασίες που παρουσιάζουν 
ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση, ενώ οι εργασίες που 
παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή. 
22.7 Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή του έργου, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 170 του Ν.4412/16 και η αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων γίνεται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία. 



22.8 Οι διατάξεις των παραγράφων 3-7 του άρθρου 159 του Ν.4412/16 εφαρμόζονται 
ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για 
τη συντήρηση των έργων όσο διάστημα τον βαρύνει αυτή. 
22.9 Για την ευθύνη του αναδόχου για τα ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την 
οριστική παραλαβή έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 
Άρθρο 23ο: Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα 

του έργου 
 
23.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16, 
τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα των έργων μόνος 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την 
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
23.2 Επίσης, ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των 
υλικών που θα χρησιμοποιήσει, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της 
εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών 
προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
23.3 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, 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. 
23.4 Κατ΄ εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Διευθύνουσας 
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. 
 

Άρθρο 24ο: Ημερολόγιο έργου – Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας 
 
24.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το 
άρθρο 65 του Ν. 4782/2021. Η τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος. 
Για την άρτια παρακολούθηση και έλεγχο των εργασιών σε κάθε εργοτάξιο θα 
τηρείται ξεχωριστό ημερολόγιο έργου.  
24.2 Για παράλειψη τήρησης ημερολογίου επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα, άρθρο 
65 παρ.4 του Ν.4782/2021, που δεν μπορεί να είναι κάτω των εκατό (100), ούτε 
ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ ανάλογα με το ύψος της συμβατικής δαπάνης 
του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων 
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 
24.3 Σύμφωνα με το άρθρο 138, § 7, του Ν. 4412/16, 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 Δημόσιων Έργων ΔΙ ΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), 
ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/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. 
 

Άρθρο 25ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες 
 
25.1 Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132, αν υπάρχει ανάγκη να 
εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί 
από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία 
των απολογιστικών εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154. Για την έγκριση 
αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με 
αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές 
μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές 
πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 
που ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες 
για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς 
λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). 
 

Άρθρο 26ο: Προκαταβολή 
 
26.1 Προκαταβολή στον ανάδοχο καταβάλλεται μόνο εάν και εφόσον προβλέπεται 
από τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τη Σύμβαση. Γι’ αυτήν εφαρμόζονται όσα 
προβλέπει το άρθρο 150 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 27ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – 

Διοικητική παραλαβή 
 
27.1 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις των άρθρων 170 «Προσωρινή παραλαβή», 171 «Χρόνος υποχρεωτικής 
συντήρησης των έργων» και 172 «Οριστική παραλαβή» του Ν. 4412/16. 
27.2 Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη 
περάτωση του έργου δηλαδή από την ημερομηνία που στη σχετική βεβαίωση 
φέρεται ως ημερομηνία που αυτό περατώθηκε ή, στην περίπτωση της παρ. 2 του 
άρθρου 168, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των 
εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τις πιο 
πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο 
περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελική 
επιμέτρηση και το μητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, 
η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή 
της τελικής επιμέτρησης και του μητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική 
επιμέτρηση και το μητρώο έργου από τον ανάδοχο, η προθεσμία για τη διενέργεια 
της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης 



που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το 
πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο 
σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της. 
27.3 Σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ.ΔΕ 433 της 19/22.9.2000, 
καθιερώνεται ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου 
για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημοσίου έργου. Η επιτροπή 
παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο 
προσωρινά ή οριστικά έργο έχει καταστεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενημερωμένος 
σύμφωνα με την § 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96. Η παραπάνω διαπίστωση θα 
αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. Ευθύνη και μέριμνα για την 
κατάρτιση του Φ.Α.Υ. έχει ο ανάδοχος του έργου. 
27.4 Σύμφωνα με το άρθρο 171, § 1, του Ν. 4412/16, ο χρόνος εγγύησης κατά τον 
οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του 
και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή ορίζεται γενικά σε 
δεκαπέντε μήνες. 
27.4 Σύμφωνα με το άρθρο 172, § 2, του Ν. 4412/16, η οριστική παραλαβή 
διενεργείται μέσα σε δύο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Σε αντίθετη 
περίπτωση, θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά από 
την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. 
27.5 Για τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του 
Ν. 4412/16 και τίθενται προθεσμίες για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης, ήτοι 
10 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αν οι εργασίες έχουν περαιωθεί, για την 
αναφορά του επιβλέποντα και άλλες δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της 
αναφοράς του επιβλέποντα για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης από τον 
Προϊστάμενο της Δ.Υ. Αν οι προθεσμίες δεν τηρηθούν, ο ανάδοχος μπορεί να 
υποβάλει όχληση, οπότε θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα 
(30) μέρες μετά. 
27.6 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του 
Ν. 4412/16. Σύμφωνα με την § 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη σύμβαση 
προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν 
απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. 
 

Άρθρο 28ο: Δοκιμές εγκαταστάσεων 
 
28.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την ολική περαίωση των 
εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας να κάνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες τις 
απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης 
των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο 
δοκιμών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό, τους χρήστες του 
έργου και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής. Σύμφωνα με το άρθρο 168 § 1 του Ν. 4412/16, μέσα στη συνολική 
προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει 
και οι δοκιμασίες του έργου. 
28.2 Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
28.3 Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4412/16 ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 
28.5 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημία για την οποία 
ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο 
κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 



28.6 Ο ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την 
παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην υπηρεσία 
σε δύο αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές 
καταχωρείται στο φάκελο του έργου ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο χρήστη του έργου. 
28.7 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να 
διδάξει στους χρήστες, τη χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων. 
 

Άρθρο 29ο: Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη φωτογραφιών 
 

29.1 Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα 
Συμβατικά στοιχεία, Τεύχη και Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις τους. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος συμμορφώνεται 
μόνο σε έγγραφες εντολές του Εργοδότη και των εξουσιοδοτημένων οργάνων του. 
29.2 Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή 
στοιχεία (σχέδια, διαγράμματα ή οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να μπορεί να 
υλοποιεί τον Χρονικό Προγραμματισμό του Έργου. Ο ανάδοχος δεν θα έχει ευθύνη 
για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε μη έγκαιρη παράδοση σχεδίων ή οδηγιών 
από τον επιβλέποντα, εφόσον όμως προηγουμένως έχει έγκαιρα και εύλογα 
διατυπώσει εγγράφως συγκεκριμένο αίτημα. 
29.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για 
έγκριση στον επιβλέποντα οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί 
πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στη Μελέτη Εφαρμογής. Τα κατασκευαστικά 
σχέδια θα υποβάλλονται εγγράφως εις τριπλούν, εγκαίρως για τις κατασκευές που 
αφορούν, ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και 
επανέλεγχό τους. Μετά τον έλεγχο ο επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των 
κατασκευαστικών σχεδίων με μία από τις ενδείξεις “εγκεκριμένο” ή “για 
επανυποβολή”. Στα σχέδια “για επανυποβολή”  πρέπει να αιτιολογούνται οι λόγοι του 
χαρακτηρισμού αυτού. Καμιά εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν μπορεί 
να εκτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή πριν επιστραφούν εγκεκριμένα τα 
κατασκευαστικά σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά Σχέδια” 
νοούνται τα λεπτομερή σχέδια, βάσει των οποίων θα εργάζονται τα συνεργεία του 
αναδόχου, καθώς και σχέδια που δείχνουν λεπτομέρειες των επί τόπου 
κατασκευαζομένων ειδών, τρόπους και μεθόδους κατασκευής και πορεία εργασιών. 
Τα Κατασκευαστικά Σχέδια συνοδεύονται, όταν απαιτείται, από φωτογραφίες, 
εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικές προδιαγραφές, διαγράμματα και κάθε τεχνικό στοιχείο 
και πληροφορία που προσδιορίζουν επακριβώς το είδος και τη λειτουργία των υλικών 
και του εξοπλισμού στα οποία αφορούν. 
29.4 Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν 
απαιτηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου παραδίδονται από τον εργοδότη 
στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύονται από έγγραφο της επίβλεψης. Τα 
παραδιδόμενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες και να είναι συσχετισμένα μεταξύ τους. Ο ανάδοχος, παραλαμβάνοντας 
τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών, να τις 
εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις από την επίβλεψη με έγγραφό του, 
στο οποίο θα επισημαίνει τα συγκεκριμένα σημεία ασάφειας, διαφωνίας ή ελλείψεων. 
29.5 Ο ανάδοχος θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου τα 
“ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με την περάτωση των εργασιών και πριν από την 
προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τα “ΟΠΩΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, σε τρεις σειρές, υπογεγραμμένα και σε ηλεκτρονική μορφή 
σε αρχείο «.dwg». Τα σχέδια θα περιέχουν όλες τις μεταβολές, αναθεωρήσεις, 
διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, έτσι που κάθε τέτοιο σχέδιο να 
απεικονίζει ακριβώς το αντίστοιχο τμήμα του έργου, όπως έχει πράγματι εκτελεσθεί 
και παραληφθεί, με τα ακριβή στοιχεία του, καθώς και δύο αντίτυπα κάθε εγχειριδίου 



λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, 
μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον υπάρχουν. 
29.6 Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση 
που μεταγενέστερες εργασίες καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που 
καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλάκας που καλύπτει δίκτυα), ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική μορφή, που θα περιέχουν όσα από τα 
στοιχεία των σχεδίων “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” πρόκειται να καταστούν αφανή από 
τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόμενα και 
υπογραφόμενα από την Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη 
των “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή 
στον εργοδότη και συγκεκριμένα σε CD-ROM. 
29.7 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φωτογραφίζει την υφιστάμενη κατάσταση 
και τις πραγματοποιούμενες επεμβάσεις. Οι φωτογραφίες θα λαμβάνονται πριν από 
την έναρξη των εργασιών – κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου 
– και μετά το πέρας των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και θα 
παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή σταδιακά σε συσχέτιση με τις υποβαλλόμενες 
επιμετρήσεις, τις οποίες θα συνοδεύουν υποχρεωτικά. 
 

Άρθρο 30ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους – 
Φθορές στις εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο 

 
30.1 Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε εργολήπτες ή 
συνεργεία δικά του εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση, αφού 
προηγουμένως ενημερώσει και διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο, οι δε αντίστοιχες 
εργασίες μπορεί να εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος. 
O ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά και να διευκολύνει τα πιο πάνω 
συνεργεία ή άλλους εργολήπτες για την απρόσκοπτη κατασκευή του όλου έργου. Σε 
καμία περίπτωση η ύπαρξη άλλων συνεργείων ή εργολάβων δεν αποτελεί αιτία για 
δικαιολόγηση καθυστέρησης. Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει καθυστέρηση στην 
εκτέλεση των εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια την 
παρεμπόδιση των εργασιών που εκτελούνται από τον ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει 
εγκαίρως στον επιβλέποντα το έργο Διεύθυνση του Δήμου Προσοτσάνης. Κάθε 
διαφωνία ή διαφορά του αναδόχου με άλλους εργολήπτες και συνεργεία επιλύεται 
οριστικά και αμετάκλητα από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης που 
επιβλέπει το έργο. 
30.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει 
στην αρχική κατάσταση τις απαιτούμενες οπές διέλευσης , φωλιές και αύλακες για 
τον εντοιχισμό σωλήνων ή οιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, 
σύμφωνα με τις μελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, χωρίς καμία ιδιαίτερη 
αποζημίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης. 
30.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών 
και αυλακών σε κατασκευές από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του 
επιβλέποντα μηχανικού. 
30.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε 
οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την 
αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημία ή τη 
φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 
 

Άρθρο 31ο: Χρήση έργου ή τμήματός του πριν την αποπεράτωση 
 
31.1 Η χρήση αυτή δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 
εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν 
καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους 



31.2 Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 και 157 του Ν. 
4412/16. 
 

Άρθρο 32ο: Σύνδεση με δίκτυο Ο.Κ.Ω. 
 
32.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και 
σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΟΤΕ,  κλπ) 
32.2 Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον εργοδότη που 
τις καταβάλλει απ’ ευθείας στους Ο.Κ.Ω. 
 

Άρθρο 33ο: Εξυπηρέτηση οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) 
 
33.1 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να 
υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω, που θα πρέπει να μετατεθούν. 
33.2 Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε θα έχει καμία ανάμειξη, υποχρεούται όμως 
να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται 
οποιαδήποτε αποζημίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση 
του έργου. 
 

Άρθρο 34ο: Καθαρισμός κατασκευών – εργοταξίων – εγκαταστάσεων 
 
34.1 Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόμη και μετά την αποπεράτωσή τους μέχρι 
τη διάλυση του εργοταξίου του, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της 
καθαριότητας και για την απομάκρυνση ή καταστροφή των άχρηστων υλικών και 
άλλων απορριμμάτων σε μέρη και με τρόπο που θα εγκρίνουν οι Δημόσιες Αρχές. 
34.2 Αμέσως μετά την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
αφαιρέσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, κατασκευές, περιφράξεις και λοιπά υλικά, να 
απομακρύνει τα προϊόντα και να μεριμνήσει για τον καθαρισμό των χώρων των 
σχολείων με δαπάνες του. Είναι υποχρεωμένος ακόμη να απομακρύνει από το έργο 
τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα, υλικά και εφόδιά του και οποιαδήποτε άλλα 
κατάλοιπα ή απορρίμματα που προέρχονται από την εκτέλεση του έργου. 
Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους και 
να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ώστε οι χώροι να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση 
και λειτουργία. Κάθε σχετική εργασία θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο με φροντίδα 
του και δαπάνες του, μετά από εντολή της Υπηρεσίας που έχει την επίβλεψη και 
σύμφωνα με τις οδηγίες της. Οι εντολές αυτές σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται 
τη μείωση των ευθυνών και υποχρεώσεων του αναδόχου. 
34.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί μετις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου 
έχει το δικαίωμα να εκτελέσει σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου τις 
παραπάνω προβλεπόμενες εργασίες κατεδάφισης, απομάκρυνσης και εκκαθάρισης, 
αφού θα έχει περάσει χωρίς καμία ενέργεια από την πλευρά του αναδόχου χρονικό 
διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της σχετικής εντολής. Οι 
δαπάνες των εργασιών παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη πληρωμή. 
 

Άρθρο 35ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
 
35.1 Στα γενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι 
παρακάτω δαπάνες: 
α) οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της μελέτης, με 
τις πιθανές τροποποιήσεις της 
β) η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, Σχεδίων 
Εφαρμογής, Ημερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες αυτών, καθώς και η 



εκτύπωση Λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών και σε ηλεκτρονική 
μορφή. 
 

Άρθρο 36ο: Δημοσιεύσεις – Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου – 
Προστασία της βλάστησης-Αρχαιότητες 

 
36.1 Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούμενη έγκριση της 
επιβλέπουσας το έργο Διεύθυνσης του Δήμου Προσοτσάνης, οποιαδήποτε 
ανακοίνωση που να έχει σχέση με το έργο. 
36.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη 
φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου μέχρι την προσωρινή παραλαβή 
του. 
36.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την τοποθέτηση κάδων 
απορριμμάτων σε κατάλληλες θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας 
καθαρών και απαλλαγμένων από άχρηστα υλικά, καθώς επίσης και για την 
αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά containers μέχρι την 
απομάκρυνσή τους, ώστε να μην παρεμποδίζονται η λειτουργία των καταστημάτων 
και η κίνηση των διερχομένων. 
36.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα 
βλάστηση, όπως δένδρα και θάμνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, 
εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την κρίση 
του εργοδότου. Ο εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη 
δένδρων και θάμνων η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, 
εναπόθεση υλικών κ.λπ. 
36.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί αμέσως την Δ/σα Υπηρεσία αν 
τυχόν κατά την κατασκευή του έργου βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα 
τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή, 
άρθρο 138 § 12 του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 37ο: Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων 
 
37.1 Ο ανάδοχος δε δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για 
οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών 
και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή 
ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων 
μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του 
φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας της § 1 του άρθρου 157 του 
Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον 
βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 
37.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. 
37.3 Αν το έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι 
βλάβες, κλοπές ή βανδαλισμοί από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή 
ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται στη 
σύμβαση. 
Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου 
στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον 
ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας 
καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών 
συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 
37.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα 
κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή 
περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση 
σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του 



δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι 
ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση 
του εργολαβικού ανταλλάγματος. 
37.5 Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία 
μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για 
εύλογο χρονικό διάστημα. 
 
 

Άρθρο 38ο: Επιστροφή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
 
38.1 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν 
τροποποιήσεων της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, μειώνεται αμέσως 
μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και οι εγγυήσεις 
περιορίζονται στο 20% του ποσοστού της § 6β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. Το 
τελευταίο μέρος των εγγυήσεων αποδίδεται μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού. 
 

Άρθρο 39ο: Υποκατάσταση αναδόχου – Υπεργολαβία 
 
39.1 Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4782/2021 η υποκατάσταση τρίτου στην 
κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς 
έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο 
στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή 
αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης 
Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του 
αναδόχου χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου 
Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, 
υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου. 
39.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4782/2021. 
39.3 Σύμφωνα με το άρθρο 166 § 1 του Ν. 4412/16 για την αναγνώριση 
υπεργολάβου ως εγκεκριμένου, με τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165, 
υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του 
υπεργολάβου μαζί με πρωτότυπο συμφωνητικό και φάκελο δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Στο συμφωνητικό της υπεργολαβίας 
πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι εργασίες ή το μέρος του έργου που 
αναλαμβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία της σύμβασης υπεργολαβίας. 
39.4 Σύμφωνα με το άρθρο 166 § 5 του Ν. 4412/16 η διευθύνουσα υπηρεσία, με 
ειδική αιτιολόγηση, μπορεί να μην εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, οι δε λόγοι 
μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται μόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία προερχόμενα 
κυρίως από την υπηρεσία του μητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων, σχετικά με 
την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την καλή και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου που συμφωνήθηκε ως αντικείμενο της υπεργολαβίας. 
Η απόφαση αυτή της διευθύνουσας υπηρεσίας, περί μη έγκρισης της σύστασης της 
υπεργολαβίας, εκδίδεται μόνο μέσα στην αποκλειστική προθεσμία του άρθρου 81 του 
Ν. 4782/2021 και κοινοποιείται αμέσως στον ανάδοχο και τον υπεργολάβο, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4782/2021 143, καθώς και στην προϊσταμένη αρχή, 
μαζί με απλό αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού σύστασης της 
υπεργολαβίας. 
39.5 Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες: 



α) Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα 
τιμολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαμβάνεται 
υπόψη για τον υπολογισμό της εμπειρίας. 
β) Για το ποσό της σύμβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
πιστοποιητικό εμπειρίας για χρήση στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ τα στελέχη του αναδόχου 
δικαιούνται πιστοποιητικό εμπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ. ανάγεται 
στο μισό του χρόνου επίβλεψης. 
39.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4782/2021 και 166 του 
Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 40ο: Έκπτωση αναδόχου – _Διακοπή εργασιών – Λύση της σύμβασης 
 
40.1 Σύμφωνα με το άρθρο 160 § 1 του Ν. 4412/16, εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της 
Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος 
από την εργολαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον ανάδοχο 
καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους του ιδίου άρθρου. 
40.2 Η διαδικασία και οι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της 
σύμβασης είτε από υπαιτιότητα αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα 
κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 41ο: _Διαφωνίες – Ενστάσεις – Διαιτησία 
 
41.1 Σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021, κατά των πράξεων ή παραλείψεων 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου 
χωρεί ένσταση που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία. Η ένσταση κατά των 
πράξεων ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση 
της πράξης. Σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021, η ένσταση απευθύνεται 
στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία υποχρεώνεται να εκδώσει απόφαση εντός 2 μηνών 
από την κατάθεση της ένστασης. 
41.2 Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ή παρέλευσης άπρακτης της δίμηνης 
προθεσμίας, ο ανάδοχος μπορεί να καταθέσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική 
προθεσμία 3 μηνών. Η διαδικασία περιγράφεται στις διατάξεις του ίδιου άρθρου. 
41.3 Σύμφωνα με το άρθρο 175 § 1 του Ν. 4412/168, κάθε διαφορά μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου 
έργου επιλύεται με προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής ή Πολιτικής Δικονομίας. Η διαδικασία διέπεται από τις επόμενες 
παραγράφους του ιδίου άρθρου. 
 

Άρθρο 42ο: Εκπροσώπηση αναδόχου - Επίδοση εγγράφων 
 
42.1 Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4782/2021, οι κοινοποιήσεις εγγράφων της 
Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητο γίνονται με όργανο της Υπηρεσίας ή 
με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. Για την κοινοποίηση 
συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
42.2 Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4782/2021 η ανάδοχος επιχείρηση 
γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση της ή τους τυχόν 
πληρεξούσιους. 
42.3 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/86, του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι σχετικές με τις επιδόσεις 
εγγράφων διατάξεις είναι τα άρθρα 222 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. 

 

Άρθρο 43ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου 
43.1 Δε θα πραγματοποιούνται οχλιούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 



43.2 Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποφυγή διαρροής σκόνης σε άλλους πλην των επισκευαζομένων 
χώρων. 
43.3 Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος 
οφείλει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την 
ρυθμίζει με υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακίδες. 
43.4 Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα 
φροντίζει να φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει μην πλησιάσει κανείς και 
να κανονίζει πότε θα αρχίσει ή ρίψη, άρθρο 90, του Π.Δ. 1073/81. 
43.5 Τα υλικά αποξηλώσεων θα απομακρύνονται το πολύ εντός 48 ωρών από τον 
χώρο του έργου, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία πρόσθετη 
αποζημίωσή του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τους χώρους εντός και εκτός 
του κτιρίου καθαρούς, να απομακρύνει αμέσως τα μπάζα τα οποία θα συγκεντρώνει 
σε συγκεκριμένο χώρο στην αυλή που θα υποδείξει η επίβλεψη και να μη δημιουργεί 
εστίες μόλυνσης. 
43.6 Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες σύμφωνα με 
αυτά που ορίζει ο Νόμος. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αμοιβή. Κατά την εκτέλεση μιας τέτοιας εργασίας ο 
ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόμους και Κανονισμούς που 
αναφέρονται στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες 
τουλάχιστον τον επιβλέποντα μηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει 
υπερωριακά πέραν της 14:30 ή σε ημέρες αργίας ή κατά τα Σαββατοκύριακα αφού 
λάβει προηγουμένως τις σχετικές άδειες (Επιθεώρηση Εργασίας και Αστυνομία). 
43.7 Αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο 
ανάδοχος έχει υποχρέωση να επισημάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη 
σήμανση ακόμη και φωτεινή και προστατευτικό περίφραγμα στα επικίνδυνα σημεία 
του έργου, να φροντίζει για την απαραίτητη άδεια κατάληψης των πεζοδρομίων, να 
τοποθετεί εμπόδια σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει και να περιβάλλει το έργο με 
τα κατάλληλα μέσα, ώστε να γίνεται αμέσως αντιληπτή η ακριβής θέση του από κάθε 
διερχόμενο πεζό ή όχημα ημέρα και νύχτα, να εκδίδει ειδικές άδειες από τις 
Αστυνομικές Αρχές κλπ. χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 
43.8 Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή 
υπογείων δικτύων γενικά, πρέπει να εκτελούνται με τη μεγαλύτερη προσοχή για να 
αποφευχθούν ζημίες ή ατυχήματα, για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει με δαπάνες του και 
ερχόμενος σε επαφή με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς να εφοδιαστεί με τα 
απαραίτητα διαγράμματα και τα σχετικά στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και 
αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, σε δοκιμαστική εκσκαφή για την επισήμανση 
των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην αποκάλυψή τους, όπου απαιτείται 
αναδιάταξή τους. 
43.9 Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η οποία είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούμενα να 
συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας (Τροχαίας κίνησης). 
43.10 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα που θα 
αναφέρει τον τίτλο του έργου, το όνομα του Κυρίου του Έργου, των συνεργατών του, 
το όνομα του Αναδόχου, των μελετητών και των συνεργατών του. Με το πέρας 
λειτουργίας του εργοταξίου οφείλει να την απομακρύνει με δικά του έξοδα και να 
αποκαθιστά τον χώρο στην αρχική κατάστασή του. 
43.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο μεταφορικό μέσο 
για την επίβλεψη. 
43.12 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά με δαπάνες και ευθύνη του για 
την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, καθώς και άλλων τυχόν εγκρίσεων (π.χ. 
από την Τροχαία για παρακώλυση της κυκλοφορίας κατά την μεταφορά υλικών από 



και προς το εργοτάξιο, από την πολεοδομία για έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, 
48ωρη ειδοποίηση, την αρχαιολογία, τις ο.κ.ω κλπ.). 
Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε δαπάνη μη κατανομαζόμενη ρητά αλλά είναι αναγκαία για 
την ορθή, έντεχνη και σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία, εκτέλεση εργασιών ή 
απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων από πάσης πλευράς σε σχέση με τις 
κείμενες διατάξεις όπως και κάθε είδους επισφαλή έξοδα και όφελος εργολάβου. 
43.13 Ο ανάδοχος στην περίπτωση τοποθέτησης ικριωμάτων και εκτέλεσης 
εργασιών που σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πεζόδρομους) αρμοδιότητας 
Δήμου Προσοτσάνης δεν απαιτείται να λάβει ιδιαίτερη έγκριση από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών και την Δ/νση Περιβάλλοντο, δεδομένης της απόφασης Δ.Σ. για 
την εκτέλεση του έργου. Η απαλλαγή αυτή δεν περιλαμβάνει Ο.Κ.Ω. ή υποχρεώσεις 
καταβολής τελών ή λήψη άδειας από άλλους φορείς ή υπηρεσίες όπως η Αστυνομία , 
Πολεοδομία κλπ. 
45.14 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των 
εργασιών αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωμένο αντίγραφο 
σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) 
 

Άρθρο 44ο: Διάφορα θέματα 
 
44.1 Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύμβασης 
Εργολαβίας υπέχει την έννοια της ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται 
κάθε δικαιώματος του από το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα για μερική ή ολική 
λύση της Σύμβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε με αυτήν, σε 
περίπτωση έκτακτης ή απρόβλεπτης μεταβολής των περιστατικών στα οποία 
στηρίχθηκε, ακόμα και εάν από την μεταβολή αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν 
επαχθής για τον ανάδοχο. 
44.2 Όλα τα Συμβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο 
αυτό δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει μέρος στο 
διαγωνισμό ή από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε άλλο έργο. 
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