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Άπθπο 1 

Ανηικείμενο ηηρ επγολαβίαρ 

1.1. Τερληθφ αληηθείκελν απηήο ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. 

1.2. Η παξνχζα Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ (Δ.Σ.Υ.) πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο, νη 
νπνίνη ζα ηζρχζνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη παξάιιεια κε ηνπο 
φξνπο, πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ηα νπνία 
αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ηζρχνπλ κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζηε κειέηε. 

1.3. Τα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ πεξηέρνληαη ζηνλ “Πξνυπνινγηζκφ 
Μειέηεο”, ζπκβαηηθέο δε ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ “Τηκνινγίνπ 
Μειέηεο”. 

1.4.  Τν αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ίζν κε ην ζπλνιηθφ πνζφ 
ηνπ “Πξνυπνινγηζκνχ Μειέηεο”: 

 

 (ΣΣ) = 31.842,70 Δπξψ  

 5.731,69 Δπξψ Γ.Δ. θαη Ο.Δ. 18% 

 5.636,16 Δπξψ Απξφβιεπηα 15% 

 800,00 Δπξψ Γηα αλαζεψξεζε θαη 

 10.562,53 Δπξψ γηα Φ.Π.Α. 

δηλαδή 54.573,08   Εςπώ ςνολικά 

ύνολο ζε ακέπαια 

Εςπώ 
54.573,00   Εςπώ  

 

Άπθπο 2 

ύμβαζη καηαζκεςήρ ηος έπγος 

2.1. Η ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζπλάπηεηαη κε βάζε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θαη γηα ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν κε ην πνζφ, πνπ πξνέθπςε 
απφ ηε δεκνπξαζία καδί κε ηηο απξφβιεπηεο δαπάλεο.  

2.2. Ο κεηνδφηεο ζα θαιείηαη κε πξφζθιεζε, πνπ γίλεηαη καδί κε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 
έγθξηζεο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηάζεζε 
ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο  κέζα ζε πξνζεζκία φρη κηθξφηεξε απφ δέθα 
πέληε (15) εκέξεο.  

2.3. Με εκθάληζε ηνπ κεηνδφηε ή κε πξνζθφκηζε ηεο πην πάλσ εγγχεζεο ζπλεπάγεηαη: 

2.3.1. έθπησζή ηνπ κε απφθαζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο ρσξίο  
θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη 

2.3.2. θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία ζαλ εηδηθή πνηλή.  
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Άπθπο 3 

Εγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ 

3.1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016 
απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηα θνλδχιηα ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α.  
Σε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε θνηλέο 
ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 
πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.  

3.2. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο ζηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο εληνιέο 
πιεξσκήο. Οη θξαηήζεηο απηέο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ 
έρνπλ εθηειεζηεί, ζχκθσλα κε ηελ ειεγρζείζα πηζηνπνίεζε θαη ζε πνζνζηφ 10% επί  ηεο 
αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε κέρξη λα 
ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. 

3.3. Όιεο νη πην πάλσ εγγπήζεηο πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο  ησλ εξγαζηψλ,    
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Υπεξεζία επηκεηξήζεηο. 

 

Άπθπο 4 

 Πποθεζμίερ - Παπαηάζειρ 

4.1  Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαηψζεσο ηνπ ππφςε έξγνπ νξίδεηαη ζε Εκαηόν ογδόνηα (180) 
εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 5 

Υπονοδιάγπαμμα καηαζκεςήρ ηος έπγος - Μησανικόρ εξοπλιζμόρ - Πποζωπικό 

5.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη θαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία, γηα 
έγθξηζε, ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα, κέζα 

ζε πξνζεζκία δέκα πένηε (15) ημεπών απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αληαπνθξηλφκελνο 
ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. Τν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληάζζεηαη θαη ζα θιηκαθψλεηαη 
κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 απηήο ηεο Δ.Σ.Υ., κε βαζηθή επηδίσμε 
ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα απνδνζνχλ, θαηά ην εθηθηφ, νινθιεξσκέλα 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ (γξακκηθφ δηάγξακκα). 

5.2. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε πνπ γηα λα 
ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο ρξεηαζηεί λα ζπγθξνηήζεη πξφζζεηα λπθηεξηλά ζπλεξγεία, λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ππεξσξίεο, εξγαζίεο ζε εκέξεο αξγίαο θ.ι.π. πέξα απφ απηέο πνπ είρε 
πξνβιέςεη θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζε 
νπνηνδήπνηε επί κέξνπο πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ ή έθζεζε ή άιιν ζηνηρείν πνπ έρεη 
ππνβάιεη ζηελ Υπεξεζία ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρξφλν. 

5.3  Η δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο αλαδφρνπ  ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ζα γίλεηαη απφ 
ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ Υπεξεζία. 

 

Άπθπο 6 

Τπέπβαζη πποθεζμιών - Ποινικέρ πήηπερ 

6.1. Γηα θάζε εκέξα, ππαίηηαο απφ ηνλ αλάδνρν, ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, 
επηβάιινληαη νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζηα 
ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ πξνβιέπνληαη ζ' απηφ. 

6.2.  Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, νη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη 
ηα πνζά θαη νη πξνζεζκίεο φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, ρσξίο παξαηάζεηο. 

 

Άπθπο 7 

Δαζμοί - Αηέλειερ 

7.1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλάδνρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ, 
πεξηιακβάλεη δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε θ.ι.π., γηα πιηθά, πνπ ζα εηζαρζνχλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

7.2. Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηέιε, δαζκνχο, δηφδηα, θφξνπο θ.ι.π. ελ γέλεη ή απφ ηνπο 
εηδηθνχο θφξνπο γηα ηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα θ.ι.π. θαζψο 
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θαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα θαχζηκα 
θαη ιηπαληηθά ή απφ θάζε άιιε επηβάξπλζε (φπσο π.ρ. γηα δηάθνξα ηακεία, αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο θ.ι.π.) πνπ αθνξνχλ γεληθά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε 
Γηαθήξπμε. Οη ηπρφλ εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ κεραλεκάησλ, πιηθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ 
ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ κε ηηο λφκηκεο εγθξίζεηο. 

7.3. Σε φζεο πεξηπηψζεηο επηηεπρζεί απαιιαγή (αηέιεηα) απφ δαζκνχο, θφξνπο θ.ι.π., ηα 
απαιιαζζφκελα πνζά, απμεκέλα θαηά 18%, ζα εθπίπηνληαη απφ ην ιαβείλ ηνπ εξγνιάβνπ 
ππέξ ηνπ εξγνδφηε. 

 

Άπθπο 8 

Σπόπορ επιμέηπηζηρ επγαζιών 

8.1. Γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην 
ηηκνιφγην ηεο εξγνιαβίαο θαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Α.Τ.Ο.Δ. θαη ησλ ινηπψλ αλαιπηηθψλ 
ηηκνινγίσλ. 

8.2. Γηα εξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη ζηα πην πάλσ ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο, 
επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη κφλν νη κνλάδεο, πνπ εθηειέζζεθαλ πξαγκαηηθά. 

 

Άπθπο 9 

Επιμεηπήζειρ - Πιζηοποιήζειρ 

9.1. Γηα ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ζρεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 151 
ηνπ Ν.4412/2016. 

9.2. Κάζε πηζηνπνίεζε ζα ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε θαη κε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ θσηνγξαθίεο ηνπ 
έξγνπ, ζε θάζεηο ραξαθηεξηζηηθέο, απφ ηηο νπνίεο ε κία ζα δείρλεη ηε γεληθή άπνςή ηνπ, πάληα 
απφ ην ίδην ζεκείν ιήςεο. 

 

Άπθπο 10 

Λογαπιαζμοί - Πληπωμέρ - Κπαηήζειρ 

10.1 Οη ινγαξηαζκνί εγθξίλνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

10.2 Σ' απηή ηελ εξγνιαβία ηζρχνπλ ηα εμήο πνζνζηά γηα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. (εξγνιαβηθά 
πνζνζηά): 

10.2.1.  Γέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε 
ηηο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ηηο λέεο ηηκέο κνλάδαο θαη ππφθεηηαη ζηελ 
έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

10.3 Οη πιεξσκέο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηβαξχλνληαη κε ηελ 
πξνθαηαβνιή θαηά λφκν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

10.4 Τνλ αλάδνρν βαξχλνπλ θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο, 
φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

10.5 Οη ηηκέο κνλάδαο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε ζχληαμε κειέηεο ηεο Υπεξεζίαο ή ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνπλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο, φπσο ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο 
θφξνπο θ.ι.π. εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο λέεο ηηκέο κνλάδαο, πνπ ηπρφλ ζα 
θαλνληζζνχλ. 

10.6 Γηα ηηο πιεξσκέο ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά: 

10.6.1. Καλνληθφ ηηκνιφγην ζε ηξία (3) αληίηππα. 

10.6.2. Γηπιφηππν ηεο αξκφδηαο Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο γηα ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ 
εηζνδήκαηνο. 

10.6.3. Τα δειηία θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν.  

10.6.4. Βεβαίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ εθπιήξσζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ εξγνιαβία ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

10.6.5.  Κξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο  Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ. 
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10.7 Σην θνλδχιην, πνπ πξνθχπηεη ηειηθά, επηβάιινληαη νη θξαηήζεηο γηα εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη ηπρφλ λφκηκεο απνδεκηψζεηο ηνπ αλάδνρνπ ή αθαηξνχληαη, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 159 θαη 170 ηνπ Ν4412/2016, ηπρφλ επηβαιιφκελεο πνηληθέο ξήηξεο, 
πεξηθνπέο, ζπκπιεξσκαηηθή θξάηεζε  εγγχεζεο (αλ δελ έρνπλ θαηαηεζεί νη αληίζηνηρεο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο), απφζβεζε πξνθαηαβνιψλ θ.ι.π., γεληθά δε πξνζζαθαηξνχληαη 
νθεηιφκελα ή ρξεσκέλα ζηνλ εξγνιάβν πνζά, ψζηε λα πξνθχςεη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα 
πιεξσζεί θαη λα γίλεη εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ. 

10.8. Σηηο εληνιέο πιεξσκήο πξνζηίζεηαη Φ.Π.Α., πνπ ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 
ηελ εγθχθιην Δ18/06-02-87 ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 

Άπθπο 11 

Σιμέρ μονάδαρ νέων επγαζιών 

11.1 Σε πεξίπησζε, πνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ, ζα 
εθαξκφδεηαη ην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άπθπο 12 

Αναθεώπηζη ηιμών 

12.1 Γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ζα εθαξκφδνληαη, γεληθά, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

12.2 Σηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο θαη ζηε ζηήιε κε επηθεθαιίδα “Αληίζηνηρν θνλδχιην 
αλάιπζεο γηα ηελ αλαζεψξεζε” θαζνξίδεηαη, κε ηνλ αξηζκφ ηνπ άξζξνπ ηεο αλάιπζεο, ην 
αληίζηνηρν θνλδχιην (απηνχζην ή παξεκθεξέο), κε ην νπνίν ζα γίλεηαη ε αλαζεψξεζε ηεο θαη' 
απνθνπή ηηκήο θαη ηεο ηηκήο θάζε εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 13 

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

13.1 Γεληθά, γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα 
ησλ πιηθψλ, ζα εθαξκνζζνχλ νη εγθεθξηκέλεο κε ηε κειέηε Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά νη ηζρχνπζεο Πξφηππεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ή επίζεκνη Διιεληθνί 
Καλνληζκνί θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη, νη επίζεκνη Γεξκαληθνί Καλνληζκνί 
ή άιινη αλάινγνη μέλνη επίζεκνη θαλνληζκνί. 

 

Άπθπο 14 

Γενικέρ ςποσπεώζειρ ηος ανάδοσος 

14.1 Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή, 
ζηα ζρέδηα θαη ζηα ηεχρε ππνινγηζκψλ ηεο κειέηεο. 

14.2 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη πηζηά ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, λα ηεξεί ηηο 
δηαζηάζεηο θαη ηε δηάηαμε ησλ κεξψλ ηνπ έξγνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη αθξηβψο κε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ ζπγγξαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηηο ελδείμεηο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζχκβαζεο. 

14.3 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο. Σε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κφλν νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 
δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθσληψλ επί εθηέιεζεο έξγσλ (ελζηάζεηο - αηηήζεηο ζεξαπείαο - 
δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ). 

14.4 Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε γηα κεηαβνιέο ζην έξγν, πνπ έγηλαλ ρσξίο 
έγγξαθε δηαηαγή θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε ηνπ έξγνπ, αθφκα θαη αλ νη 
κεηαβνιέο απηέο θαζηζηνχλ ην έξγν ζηεξεφηεξν ή βειηηψλνπλ ηε κνξθή ηνπ.  

Γηα θάζε δαπάλε ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, απφ ηελ νπνία επήιζε κείσζε πνζνηήησλ ή 
δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ πξάγκαηη 
εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαθνηερληψλ. 

Σε πεξίπησζε πνπ δίλεηαη πξνθνξηθή δηαηαγή ηξνπνπνηήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ ζηνλ ηφπν 
ηνπ έξγνπ, ιφγσ επείγνπζαο αλάγθεο, ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην θαη λα 
επαθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 4 άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/2016 . 

14.5 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθεο 
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ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ, δηαηεξψληαο 
ηα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην Ν.4412/2016. 

14.6 Ο νξηδφκελνο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν.4412/2016 ηερληθφο 
αληηπξφζσπνο ηνπ αλάδνρνπ ζα έρεη εηδηθφηεηα δηπισκαηνχρνπ πνιηηηθνχ ή αξρ/λα 
κεραληθνχ. 

14.7 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, φηη 
πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο πγηεηλήο ηνπ θεθαιαίνπ Γ' ηνπ Π.Γ. 1073/81 “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο 
θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θ.ι.π ”. 

14.8 Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε 

θάζε άδεηαο, πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο (εκηόρ ελδερνκέλσο απφ ηελ άδεηα 
αλέγεξζεο νηθνδνκήο), είλαη δε νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε 
ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

14.9 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ζην εξγνηάμην φια ηα ζηνηρεία, πνπ απαηηνχλ νη 
λφκνη, φπσο εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν.4412/2016, λα ηεξεί ηηο 
δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο επίζεο λα παίξλεη, ζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ, ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Π.Γ. 
778/80 θαη 1073/81 “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θ.ι.π.”, εθπνλψληαο 
κε επζχλε ηνπ θαη ππνβάιινληαο αξκνδίσο θάζε ζρεηηθή κειέηε, φπσο ζηαηηθή κειέηε 

ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο ησλ έξγσλ, Φάκελο Αζθαλείαρ και Τγείαρ (Φ. Α. 

Τ.) θαη σέδιο Αζθαλείαρ και Τγείαρ (. Α. Τ.) ηεο απφθαζεο ΓΙΠΑΓ/177/02/03/01ηνπ 
Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ (άξζξα1, 2 θαη 3).θ.ι.π. 

14.10 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο γηα ηηο απαξαίηεηεο 
παξνρέο ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο φπσο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θ.ι.π., πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

Άπθπο 15 

Πποζηαηεςηικέρ καηαζκεςέρ 

15.1 Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε απαηηνχκελν κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε, ζπληήξεζε, θαζαίξεζε θαη απνθνκηδή, κεηά ηελ 
απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηθξαγκάησλ ηνπ 
εξγνηαμίνπ, πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Π.Γ. 778/80 θαη 1073/81, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, 
γηαηί ε ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθειφο ηνπ. 

15.2 Ο αλάδνρνο επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο 
θαη εγθαηαζηάζεηο, ηφζν ζηνλ πεξηνξηζκέλν φζν θαη ζηνλ γεληθφηεξν ρψξν ησλ έξγσλ, πνπ ζα 
νθείινληαη ζηα κεραλήκαηα, φξγαλα θαη κέζα, πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 
γη' απηφ θαη πξέπεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα νξγαλψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο 
εξγαζίεο ηνπ, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο δεκηάο ή θζνξάο, γηα ηηο νπνίεο ε Υπεξεζία 
δελ ζα θέξεη θακία επζχλε. 

 

Άπθπο 16 

Επγαζίερ πος εκηελούνηαι από ηην Τπηπεζία ή από άλλοςρ ανάδοσοςρ - Διάνοιξη οπών 

16.1 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 
ζηε ζχκβαζή ηνπ θαη εθηεινχληαη απφ ηελ Υπεξεζία ή απφ άιινπο εξγνιάβνπο ηεο, 
δηαηάζζνληαο θαηάιιεια ηα κέζα ηνπ (ηθξηψκαηα θ.ι.π.) θαη ξπζκίδνληαο ηε ζεηξά ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ παξεκβάιιεη θαλέλα εκπφδην ζηελ εθηέιεζε 
ησλ εθηφο ηεο ζχκβαζήο ηνπ εξγαζηψλ. 

16.2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηακνξθψλεη ή λα δηαλνίγεη ηηο απαηηνχκελεο νπέο δηφδνπ, θσιηέο 
ή αχιαθεο, γηα ηνλ εληνηρηζκφ ζσιελψζεσλ ή εμαξηεκάησλ θάζε ειεθηξνκεραλνινγηθήο 
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε, γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ησλ 
αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ. 

16.3 Οπσζδήπνηε, απαγνξεχεηαη ε κφξθσζε ή δηάλνημε απφ ηνλ αλάδνρν θσιεψλ ή νπψλ ζε 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ρσξίο έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα 
κεραληθνχ. 
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16.4 Σηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ πιήξε 
απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ νπψλ, θσιεψλ ή απιαθηψλ, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ζσιελψζεσλ ή εμαξηεκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Άπθπο 17 

Απηιόηηηα ηων καηαζκεςών 

17.1 Ο θαζνξηζκφο απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηελ ηερληθή ζπγγξαθή 
ππνρξεψζεσλ, ησλ νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ ή νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 
ζρεηηθά κε ηηο κεξηθέο δηαζηάζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν 
απφ ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ 
θαηαζθεπψλ θάζε είδνπο. 

17.2 Σρεηηθά κε ηα πην πάλσ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ ή απφ ηα άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή απφ ηηο νδεγίεο θαη δηαηαγέο ηεο 
Υπεξεζίαο, απαηηείηαη φκσο γηα ηελ ηερληθή αξηηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ην εθαξκφζεη, ψζηε θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ λα είλαη άξηην ζηελ θαηαζθεπή θαη 
άκεκπην ζε εκθάληζε θαζψο θαη ζηηο ζέζεηο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηα άιια ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

 

Άπθπο 18 

Πποέλεςζη,  ππομήθεια ςλικών - Εξαζθάλιζη ππομήθειαρ 

18.1 Όια ηα πιηθά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο 
πνηφηεηαο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα θαη εγρψξηαο πξνέιεπζεο εθηφο απφ φζα 
απνδεδεηγκέλα, δελ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη εθείλα πνπ πξνδηαγξάθνληαη θαη 
αλαθέξνληαη ξεηά, ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ, ζαλ πξνέιεπζε 
εμσηεξηθνχ. 

18.2 Η ρξήζε αδξαλψλ ή άιισλ πιηθψλ, πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην, δηέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/2016.  

18.3 Η ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη ν 
αλάδνρνο εξεχλεζε θαη εμαζθάιηζε ηελ πξνκήζεηα απφ ηελ αγνξά φισλ ησλ πιηθψλ, 
κεραλεκάησλ θαη κέζσλ, πνπ απαηηνχληαη θαη αλαγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη 
επνκέλσο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηελ Υπεξεζία ηξφπν πξνκήζεηαο θαη εθηέιεζεο ή 
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ ιφγν απηφ. 

 

Άπθπο 19 

κςποδέμαηα 

19.1 Οη θαηεγνξίεο ησλ ζθπξνδεκάησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζεκεηψλνληαη ζηα ζρέδηα θαη ζηα 
ηεχρε ππνινγηζκψλ ηεο ζηαηηθήο κειέηεο. 

19.2 Γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ηνπο ηξφπνπο παξαζθεπήο, ηε κειέηε ζχλζεζεο, ηηο κεζφδνπο 
θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν, ηε ιήςε δνθηκίσλ ζπκπχθλσζεο δηάζηξσζεο θ.ι.π. ζα εθαξκνζζνχλ 
νη δηαηάμεηο θαη Καλνληζκνί θαη νη εγθεθξηκέλεο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο ηνπ Υ.ΠΔ. ΦΩ.Γ.Δ., 
ηφζν γηα ην παξαζθεπαδφκελν επί ηφπνπ, φζν θαη γηα ην έηνηκν ζθπξφδεκα παξάιιεια κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο Υπεξεζίαο. 

19.3 Η αλάκεημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ αλαδεπηήξα. 

19.4 Η ζπκπχθλσζε ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη κε δνλεηή, ρσξίο ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε. 

19.5 Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη, θαηά ηε δηάζηξσζε, δνθηκέο αληνρήο κε 
ιήςε δνθηκίσλ. 

19.5.1. Η ιήςε ησλ δνθηκίσλ ζα γίλεηαη απφ ηελ επίβιεςε. 

19.5.2. Θα ιακβάλνληαη ηξία (3) δνθίκηα θάζε εκέξα αλά ζχλζεζε θαη κέρξη φγθν 20 Μ
3
 

παξαγφκελνπ ζθπξνδέκαηνο θαη έμη (6) δνθίκηα θάζε εκέξα αλά ζχλζεζε γηα φγθν 
παξαγφκελνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηζζφηεξν απφ 20 Μ

3
. 

19.5.3. Η ζπκπχθλσζε ησλ δνθηκίσλ ζα γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν, πνπ εθαξκφδεηαη ζην έξγν. 
Δηδηθφηεξα, φηαλ εθαξκφδεηαη ζπκπχθλσζε κε θνπάληζκα, ε ζπκπχθλσζε ησλ 
δνθηκίσλ ζα γίλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο, κε εηθνζηπέληε θηχπνπο κε ξάβδν Φ16 κήθνπο 
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61 εθ. αλά ζηξψζε. 

19.5.4. Η ζξαχζε ησλ δνθηκίσλ ζα γίλεηαη  ζε εξγαζηήξην ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ. ή ζε εξγαζηήξην 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ., πνπ είλαη αξκφδην ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, 
κε δαπάλεο ηνπ αλάδνρνπ. 

19.6 Γεηγκαηνιεςία κε ιήςε ππξήλσλ (θαξφησλ) απφ ηελ έηνηκε θαηαζθεπή ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
φηαλ ηα δνθίκηα, πνπ έρνπλ ιεθζεί θαηά ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, παξνπζηάδνπλ 
αληνρή κηθξφηεξε απφ ηε ζπκβαηηθή. Ο αξηζκφο ηνπο ζα νξίδεηαη απφ ηελ Υπεξεζία (επίβιεςε, 
επηηξνπή παξαιαβήο). 

19.7 Οη δαπάλεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ειέγρνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κέρξη 
πνζνζηφ 6 

0
/00 επί ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, πνπ θαηαζθεπάζζεθε ή θαη 

κεγαιχηεξν, εθ' φζνλ δηαπηζησζεί επζχλε ηνπ αλάδνρνπ. 
 

Άπθπο 20 

Δοκιμέρ εγκαηαζηάζεων 

20.1 Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε ακέζσο κεηά ηελ νιηθή απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 
λα εθηειέζεη ηηο δνθηκέο πνπ πξνβιέπνπλ νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί, κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα 
θαη δαπάλεο. 
 
Οη δνθηκέο απηέο ζα επαλαιακβάλνληαη έσο φηνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ, νπφηε ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δνθηκψλ, πνπ ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα αλαθέξεηαη ζην 
πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 

20.2 Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

20.3 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, λα δηδάμεη ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ ηε ρξήζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Άπθπο 21 

Καηαζκεςαζηικά ζσέδια - Οδηγίερ σειπιζμού - Φωηογπαθίερ 

21.1 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ακέζσο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη 
νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, λα ζπληάμεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ 
Υπεξεζία, ζε ηξία (3) αληίηππα  ηα εμήο ζρέδηα ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε: 

 

21.1.1. Τνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ζε θιίκαθα 1:100, ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ησλ έξγσλ, κε 
νξηδνληηνγξαθηθέο θαη πςνκεηξηθέο ελδείμεηο. 

21.1.2.Αθξηβή ζρέδηα ζεκειηψζεσλ ζε θιίκαθα 1:50, κε θαηφςεηο θαη ηνκέο, ζηηο νπνίεο ζα 
αλαγξάθνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη κεγέζε δειαδή δηαζηάζεηο, βάζε, ζέζεηο, 
δηαηνκέο θ.ι.π., πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηα έξγα, πνπ εθηειέζζεθαλ πξαγκαηηθά. 

21.1.3.Οξηζηηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. 

21.1.4. Οξηζηηθά ζρέδηα ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ δειαδή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ, 
πδξαπιηθψλ θ.ι.π., κε ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ δηαηάμεσλ θαη θαηφςεηο, πάλσ 
ζηηο νπνίεο ζα ζεκεηψλνληαη νη ζέζεηο θαη ηα κεγέζε ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, 
δηθηχσλ θ.ι.π. 

21.2 Δπίζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη νπσζδήπνηε, πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, λα 
ζπληάμεη ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ Υπεξεζία ζε ηξία (3) αληίηππα  πιήξεηο 
θαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

21.3 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη απαξαίηεηα λα πάξεη, λα εθηππψζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ Υπεξεζία, νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή: 

22.3.1.Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 

22.3.2.Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο δηαζηάζεσλ 24Φ36 εθ., ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε 
θηίξην θαη κία (1) ηνπιάρηζηνλ ηεο γεληθήο άπνςεο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ απνπεξάησζή 
ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Υπεξεζίαο. 
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Άπθπο 22 

Διοικηηική παπαλαβή για σπήζη 

22.1 Πξηλ ηελ παξαιαβή (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή), είλαη δπλαηή ε παξάδνζε ζε ρξήζε κέξνπο ή θαη 
νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ. 

22.2 Η παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε ρξήζε δελ αληηθαζηζηά ζε θακηά πεξίπησζε ηελ παξαιαβή ηνπ 
έξγνπ (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή). 

 

Άπθπο 23 

ςνηήπηζη και παπαλαβή ηος έπγος 

23.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ν αλάδνρνο επηζεσξεί θαη δηαηεξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε 
άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

23.2 Δπίζεο, θαιείηαη λα επαλνξζψζεη θάζε βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη, ζε εθαξκνγή 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν4412/2016. 

23.3 Δάλ δελ πξνβεί κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ ηνπ θαζνξίζζεθε, ζηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ή 
δεκηάο, γηα ηελ νπνία επζχλεηαη, νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζα εθηεινχληαη απφ ηελ 
Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, 
κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ ηνπ Ν4412/2016. 

23.4 Γεληθά γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ρξφλν εγγχεζεο, ζπληήξεζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 
έξγνπ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί εθηέιεζεο ησλ 
δεκνζίσλ έξγσλ. 
 

Δηδηθφηεξα ν ρξφλνο εγγχεζεο θαζνξίδεηαη ζε δέκα πένηε (15) κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε 
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ζα δηελεξγεζεί ε νξηζηηθή παξαιαβή.  

 

Άπθπο 24 

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

24.1 Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη φξνη: 

 ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο 

 απηήο ηεο Δ.Σ.Υ. θαη 

 ησλ ππφινηπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο φπσο πξνβιέπνληαη 
ζην Ν.4412/2016. 

24.2 Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηα ζηνηρεία απηήο ηεο εξγνιαβίαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 
ηνπ Ν.4412/2016, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα 
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί εθηέιεζεο δεκνζίσλ 
έξγσλ. 

 
 

Νοέμβπιορ 2016 

 

ςνηάσθηκε    Θεωπήθηκε 
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