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Άρκρο 1 
 

Αντικείμενο 
 Το παρόν τεφχοσ τθσ Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά ςτουσ  γενικοφσ ςυμβατικοφσ 
όρουσ, βάςει των οποίων, εν ςυνδυαςμϊ προσ τουσ όρουσ των λοιπϊν τευχϊν δθμοπρατιςεωσ και 
ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, κα εκτελεςκι από τον ανάδοχο το ανωτζρω αναφερόμενο ζργο. 

 
Άρκρο 2 

 
Μελζτθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου 

 Θ δι’ υποβολισ προςφοράσ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι 
διαγωνιηόμενοι ζχουν επιςκεφκι και πλιρωσ ελζγξει τθν φφςθ και τθν τοποκζτθςθ του ζργου, και 
ζχουν πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν, ειδικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ τοφτου, κυρίωσ εισ ό,τι 
αφορά ςτισ πάςθσ φφςεωσ πθγζσ λιψεωσ υλικϊν, κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ αποκζςεωσ 
προϊόντων εκςκαφισ, ςτισ μεταφορζσ, τθν διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, ςτθν 
δυνατότθτα εξαςφαλίςεωσ εργατοτεχνικοφ εν γζνει προςωπικοφ, φδατοσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ και 
οδϊν προςπελάςεωσ, ςτισ ςυνικωσ κρατοφςεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, ςτισ διακυμάνςεισ τθσ 
ςτάκμθσ υδάτων των ποταμϊν, χειμάρρων, παλιρροίασ ι ςε παρόμοιεσ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο 
των ζργων, ςτθν διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, ςτο είδοσ, τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα 
των ευριςκομζνων ςτθν περιοχι εκμεταλλευςίμων υλικϊν, ςτο είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά 
και υπθρεςίεσ), τα οποία κα απαιτθκοφν προ τθσ ενάρξεωσ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακϊσ 
και οιωνδιποτε άλλων κεμάτων, τα οποία κακ’ οιονδιποτε τρόπο δφνανται να επθρεάςουν τισ 
εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν, εν ςυνδυαςμϊ με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. 
 Επίςθσ ο ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει επί τω τζλει ςυμμορφϊςεϊσ του τα εγκεκριμζνα 
διαγράμματα και ςχζδια τθσ μελζτθσ, ωσ και τα λοιπά ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, τα οποία 
περιλαμβάνονται ςτον φάκελο τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθν διακιρυξθ τθν βάςθ τθσ 
προςφοράσ του. Επίςθσ αποδζχεται και ανεπιφυλάκτωσ αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τουσ ωσ άνω όρουσ και ςυνκικεσ. 
 Παράλειψθ του αναδόχου να ενθμερωκι με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ όρουσ τθσ 
ςυμβάςεωσ, δεν απαλλάςςει αυτόν τθσ ευκφνθσ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ. 

Άρκρο 3 
 

Προςαρμογι - υμπλιρωςθ μελετϊν του ζργου 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ ιδιαιτζρασ αποηθμιϊςεωσ, όπωσ προβεί επί παρουςία του 
αντιπροςϊπου τθσ Υπθρεςίασ, βάςει των χορθγουμζνων ςε αυτόν μελετϊν, των εγγράφων οδθγιϊν τθσ 
Υπθρεςίασ και των εγκεκριμζνων από το Υπουργείο Δθμοςίων Ζργων προδιαγραφϊν εκπονιςεωσ 
μελετϊν, ςτθν επί του εδάφουσ εφαρμογι των μελετϊν, ςτισ αναπαςςαλϊςεισ και χωροςτακμίςεισ των 
αξόνων του ζργου, ςτον ζλεγχο και τθν λιψθ των απαιτουμζνων ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων προσ 
ςυμπλιρωςθ και προςαρμογι των εγκεκριμζνων ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ, ωσ επίςθσ ςτθν 
ςιμανςθ τθσ ηϊνθσ καταλιψεωσ των ζργων. 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ με ζγγραφθ εντολι τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ να εκπονιςει τισ 
απαραίτθτεσ μελζτεσ που προκφπτουν από τυχόν απαιτοφμενεσ ςυμπλθρϊςεισ και προςαρμογζσ των 
ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ, εφαρμοηομζνων εν προκειμζνων των διατάξεων του άρκρου 3 παρ. 5 
του Ν.Δ. 1266/1972. 
 Οι μελζτεσ κα υποβάλλονται πάντοτε εισ επταπλοφν επί πλζον των διαφανειϊν, κα ςυντάςςονται 
δε βάςει των ιςχυουςϊν προδιαγραφϊν ςυντάξεωσ μελετϊν και των ιςχυόντων εγκυκλίων τθσ 
Υπθρεςίασ. 

Άρκρο 4 
 

Περιεχόμενο των τιμϊν μονάδοσ του τιμολογίου και δαπάνεσ βαρφνουςεσ τον ανάδοχο 
 Οι ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ του ιςχφοντοσ τιμολογίου αναφζρονται ςε εργαςίεσ πλιρωσ 
περαιωμζνεσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. 
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 Οι τιμζσ αυτζσ, προςαυξθμζνεσ κατά το κατά νόμον ποςοςτό γενικϊν εξόδων και εργολαβικοφ 
οφζλουσ του αναδόχου, περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνο 
καταςκευι των ζργων, καλφπτοντασ όλεσ τισ δαπάνεσ του αναδόχου, άμεςεσ  ι ζμμεςεσ, και, 
επιφυλαςςομζνων των περί ανακεωριςεωσ τιμϊν κειμζνων διατάξεων, αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ 
του αναδόχου για τθν κατά τα ανωτζρω εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Άρκρο 5 
 

Αυξομείωςθ εργαςιϊν – Νζεσ εργαςίεσ – Κανονιςμόσ τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν 
 Για τθν αυξομείωςθ των εργαςιϊν και τισ νζεσ εργαςίεσ ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 
(άρκρα 155 και 156), ωσ ζχουν ςιμερα. 
 Οι τιμζσ μονάδοσ τυχόν νζων εργαςιϊν κα κανονίηονται βάςει των παραγράφων 4 και 5 άρκρου 
156 Ν. 4412/2016. Διευκρινίηεται ότι όπου εκ του Νόμου και των ερμθνευτικϊν αυτοφ εγκυκλίων 
προβλζπεται ότι κα εφαρμόηονται τα εγκεκριμζνα ι ςυμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλφςεισ 
τιμϊν), αυτά κα εφαρμόηονται αςχζτωσ των μζςων, τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν από τον ανάδοχο 
για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (δθλαδι μικροφ ι μεγάλου αρικμοφ μθχανθμάτων, των γνωςτϊν ι 
άλλων τφπων, καινουργϊν ι μθ, εργατικϊν χειρϊν εν όλω ι εν μζρει, ςε μικρι ι μεγάλθ αναλογία 
κλπ.). 

Άρκρο 6 
 

Εργολαβικά ποςοςτά – Απολογιςτικϊσ χρεοφμενεσ εργαςίεσ - Επιβαρφνςεισ 
 Στθν προκειμζνθ εργολαβία καταβάλλεται ςτον ανάδοχο ποςοςτό 18% επί τθσ αξίασ των εργαςιϊν 
ζναντι γενικϊν εξόδων και οφζλουσ εργολάβου.  
 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει και τυχόν αναγκαίεσ απολογιςτικϊσ χρεοφμενεσ 
εργαςίεσ όταν του δοκι ειδικι εντολι από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία (Ν. 4412/2016, άρκρο 154, παρ. 
10). Στθν περίπτωςθ αυτι καταβάλλεται ςτον ανάδοχο και περιλαμβάνεται ςτθν πιςτοποίθςθ θ 
πραγματικι δαπάνθ που προκφπτει ςφμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πλθρωμισ για τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν. Θ δαπάνθ αυτι δεν υπόκειται ςτθν ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ. Στθν δαπάνθ αυτι 
προςτίκεται το εργολαβικό ποςοςτό μειωμζνο κατά τθν ρθτι ι τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ. 

Άρκρο 7 
 

Αςφάλιςθ προςωπικοφ 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ, ανεξαρτιτωσ του εάν το ζργο εκτείνεται εντόσ ι εκτόσ 
αςφαλιςτικισ περιοχισ του ΙΚΑ, αςφαλίηει ςτο ΙΚΑ και ςτα κατά κατθγορία εργαηομζνων Ταμεία 
Επικουρικισ Αςφάλιςθσ όλο το απαςχολοφμενο ςτο ζργο προςωπικό, ςφμφωνα με ςτισ οικείεσ περί ΙΚΑ 
διατάξεισ.  
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτισ αςφαλίηει κατά ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ 
αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ το εργατοτεχνικό και λοιπό προςωπικό του, το απαςχολοφμενο ςτα 
εργοτάξια του ζργου, εφϋ όςον αυτό δεν υπάγεται ςτισ περί ΙΚΑ διατάξεισ. 

 
Άρκρο 8 

 
Σιρθςθ Νόμων, Αςτυνομικϊν και λοιπϊν διατάξεων 

 Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των διατάξεων που αναφζρονται ςτο άρκρο 37 του Ν. 
3669/2008. Επίςθσ υποχρεοφται όπωσ ανακοινϊνει χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία 
όλεσ τισ ςχετικζσ με το ζργο διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν που απευκφνονται ι 
κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθν διάρκεια εκτελζςεωσ του ζργου (υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου και 
αςφαλείασ κλπ). 

Άρκρο 9 
 

Ευκφνθ του αναδόχου για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ και τθν ποιότθτα του ζργου 
 Τόςο για τθν εφαρμογι των μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και τθν αντοχι των ζργων, μόνοσ 
υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ, ο δε υπό τθσ Υπθρεςίασ αςκθκθςόμενοσ πάςθσ φφςεωσ ζλεγχοσ ουδόλωσ 
απαλλάςςει τον ανάδοχο τθσ ευκφνθσ αυτισ. 
 Ομοίωσ ο ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των υλικϊν που κα 
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χρθςιμοποιθκοφν, τθν χρθςιμοποίθςι τουσ και τθν εν γζνει εκτζλεςθ του ζργου κατά τθσ όρουσ τθσ 
παροφςθσ, των οικείων Προτφπων Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν και των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν 
τευχϊν και ςχεδίων. 

Άρκρο 10 
 

Πρόλθψθ ηθμιϊν και ατυχθμάτων - ιμανςθ κατά το ςτάδιο εκτελζςεωσ των εργαςιϊν - 
Ευκφνθ αναδόχου για ατυχιματα 

 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει τα απαραίτθτα μζτρα για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν, όπωσ και 
να επιςκευάςει πλιρωσ με δικζσ του δαπάνεσ τυχόν ηθμία που κα γίνει παρά τθν λιψθ των 
προλθπτικϊν μζτρων. Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει τα αναγκαία μζτρα για τθν πρόλθψθ 
ατυχθμάτων εξ αιτίασ του ζργου ςτο προςωπικό του ι ςε τρίτουσ, κακϊσ και για τθν παροχι πρϊτων 
βοθκειϊν. Ο ανάδοχοσ πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτα εργοτάξια των ςτοιχείων που 
απαιτοφνται από το Νόμο για τθν εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 447/75, περί 
αςφαλείασ των εν ταισ οικοδομικαίσ εργαςίαισ αςχολουμζνων μιςκωτϊν, το Π.Δ. 770/80, περί μζτρων 
αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν, το Π.Δ. 1073/81, περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν ςε εργοτάξια και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτοσ Πολιτικοφ Μθχανικοφ, το Π.Δ. 17/96 
περί βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία, το Π.Δ. 305/96 περί 
ελαχίςτων προδιαγραφϊν αςφαλείασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά 
εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία Ε.Ο.Κ. - 57/93, κακϊσ και τισ νεϊτερεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 
Ειδικϊτερα ο ανάδοχοσ του ζργου είναι υποχρεωμζνοσ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και οπωςδιποτε πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ του εργοταξίου να υποβάλει 
ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία προσ ζγκριςθ αναπροςαρμοςμζνο και ςυμπλθρωμζνο κατά τθν κρίςθ του 
και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του παρόντοσ ζργου το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.), ςφμφωνα με 
το άρκρο 3, παρ. 3 του Π.Δ. 305/96, λαμβάνοντασ υπ' όψθ το Σχζδιο που περιλαμβάνεται ςτα Τεφχθ τθσ 
Μελζτθσ. Το Σ.Α.Υ αναπροςαρμόηεται αναλόγωσ τθσ εξελίξεωσ των εργαςιϊν ευκφνθ και μερίμνθ του 
αναδόχου, ενϊ μετά το πζρασ των εργαςιϊν μερίμνθ του αναδόχου κα υποβλθκεί 
αναπροςαρμοςμζνοσ ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ), ϊςτε να περιλαμβάνει τα πραγματικά 
ςτοιχεία του ζργου ωσ κατεςκευάςκθ (άρκρο 3, παρ. 9 του Π.Δ. 305/96). Θ κατάρτιςθ του Φ.Α.Υ. 
αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ περαίωςθσ των εργαςιϊν από τθν Διευκφνουςα 
Υπθρεςία και απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν παραλαβι του ζργου ςφμφωνα με τθν  443/00 Υπουργικι 
Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ-1176/Β/22-9-00). Επίςθσ ο ανάδοχοσ του ζργου πρζπει να ορίςει ςυντονιςτι 
αςφάλειασ και υγείασ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 3 του Π.Δ. 305/96 και, 
εφ' όςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ παρ.12 του άρκρου 3 του Π.Δ. 305/96, να διαβιβάςει ςτθν 
αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ προ τθσ ενάρξεωσ των εργαςιϊν τθν εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ 
που περιγράφεται ςτο ανωτζρω Διάταγμα. Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι υποχρεωμζνοσ να 
τθριςει  το Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 8 του Ν.1396/83. 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν τοποκζτθςθ των απαιτουμζνων, αναλόγωσ τθσ φφςεωσ 
των ζργων (ςυγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κλπ), ςθμάτων και πινακίδων αςφαλείασ, ςτισ 
κζςεισ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ. Επίςθσ είναι υπεφκυνοσ τθσ ςυντθριςεωσ των ςθμάτων και των 
πινακίδων αυτϊν. Στισ επικίνδυνεσ για τθν κυκλοφορία κζςεισ πρζπει υποχρεωτικϊσ να τοποκετοφνται 
αυτόματα ςπινκθρίηοντα ςιματα (flass lights). 
 Όπου παρίςταται ανάγκθ κα χρθςιμοποιοφνται τροχονόμοι υπάλλθλοι του αναδόχου κατά τθν 
θμζρα και τθν νφκτα, για τθν αςφαλι κακοδιγθςθ πεηϊν και τροχοφόρων και τθν απρόςκοπτθ και 
αςφαλι κυκλοφορία επί των οδϊν, των παρακαμπτθρίων και των προςπελάςεων αλλά και εντόσ των 
εργοταξίων του ζργου. Ο ανάδοχοσ είναι επίςθσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των άρκρων 9, 47 και 48 
του Νόμου 2696/99 (Κ.Ο.Κ.). Πάντα τα ανωτζρω μζτρα κα λαμβάνονται ευκφνθ και δαπάναισ του 
αναδόχου. 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε περίπτωςθ ορφγματοσ να τοποκετιςει κατά μικοσ αυτοφ πλαςτικό 
πλζγμα ερυκροφ χρϊματοσ φψουσ 1,20 μ (όχι ταινία), το οποίο κα ςτθρίηεται με παςςάλουσ. 
 Τα γαιϊδθ ορφγματα πρζπει να αντιςτθρίηονται. Τα ορφγματα μζςα ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ 
πρζπει απαραιτιτωσ να επιςθμαίνονται με φϊτα κατά τθν νφχτα. 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ περί τάξεωσ και αςφαλείασ αςτυνομικζσ διατάξεισ. 
 Ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου τθν ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι βλάβθ 
που κα ςυμβεί ςτον ίδιο, το προςωπικό του ι τρίτουσ από ενζργειεσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ 
με τθν εκτζλεςθ του ζργου. Επίςθσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα οφειλόμενο ςτθ μθ 
λιψθ των απαιτουμζνων μζτρων αςφαλείασ. 
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Άρκρο 11 
 

Προςταςία κοινωφελϊν ζργων και γειτονικϊν καταςκευϊν – Προςταςία βλαςτιςεωσ 
 Ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μζτρα φφλαξθσ και προςταςίασ των πάςθσ φφςεωσ 
κοινωφελϊν εγκαταςτάςεων και ζργων, προσ πρόλθψθ ηθμιϊν ςε αυτά ι διακοπισ τθσ λειτουργίασ 
τουσ. Οι εκςκαφζσ πρζπει να γίνονται με προςοχι, προ αυτϊν δε ο ανάδοχοσ οφείλει να εφρει τα 
ςχετικά ςχζδια από τουσ αρμοδίουσ φορείσ και να διενεργιςει τισ απαραίτθτεσ διερευνθτικζσ τομζσ. Θ 
χριςθ μθχανθμάτων κατά τθν εκςκαφι επιτρζπεται μόνο ςε ςυνδυαςμό με χειρωνακτικι διερευνθτικι 
εκςκαφι. Ηθμίεσ που προκλικθκαν από αμζλεια του αναδόχου επανορκοφνται αμζςωσ υπ' αυτοφ. 
Διαφορετικά θ επανόρκωςθ γίνεται από τον εργοδότθ εισ βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου. 
 Σε όςεσ περιπτϊςεισ απαιτείται αντιςτιριξθ ι προςταςία γειτονικισ καταςκευισ, ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ καταςκευζσ και τθν λιψθ κάκε δυνατοφ μζτρου, προσ 
αποφυγι πρόκλθςθσ ηθμιϊν ςε τρίτουσ ι ςτο ζργο, αποηθμιοφμενοσ για αυτζσ βάςει των τιμϊν του 
ςυμβατικοφ τιμολογίου ι βάςει τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν για τισ μθ προβλεπόμενεσ από το 
ςυμβατικό τιμολόγιο εργαςίεσ. 
 Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ να λάβει τα αναγκαία μζτρα προςταςίασ τθσ υπαρχοφςθσ βλαςτιςεωσ 
και των καλλιεργθμζνων εκτάςεων τθσ περιοχισ του εκτελοφμενου ζργου και  ευκφνεται για κάκε κοπι 
δζνδρων, κάμνων και καταςτροφι φυτείασ, που γίνεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, ζςτω και αν 
είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ του ζργου που ανζλαβε. 

 
Άρκρο 12 

 
Μζτρα αντικορυβικισ προςταςίασ 

 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει χωρίσ αποηθμίωςθ μζτρα αντικορυβικισ  προςταςίασ 
ςφμφωνα με τθ ιςχφουςα νομοκεςία (Υγειονομικι διάταξθ Α5/2375/29.7.78/Φ.Ε.Κ. 689/Β/18-8-78). 

 
Άρκρο 13 

 
Βλάβεσ ςτα ζργα – Αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων 

 Ιςχφουν εν προκειμζνω οι διατάξεισ του άρκρου 157 του Ν. 4412/2016. 
 Σε καμμία περίπτωςθ δεν μπορεί να επιβαρυνκεί ο εργοδότθσ με αποηθμιϊςεισ για ατυχιματα του 
προςωπικοφ του αναδόχου ι για ηθμίεσ προκαλοφμενεσ από το προςωπικό του αναδόχου ι τα 
μεταφορικά του μζςα ςε πάςθσ φφςεωσ κοινωφελι ζργα ι ςε τρίτουσ. 

Άρκρο 14 
 

Σροποποίθςθ εγκαταςτάςεων Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ 
 Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπ’ όψιν του ότι ενδζχεται ςτθν περιοχι του ζργου να υφίςτανται 
εναζριεσ ι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ) ι ΝΠΔΔ, οι οποίεσ πρζπει να 
μετατοπιςκοφν από τουσ κυρίουσ αυτϊν. 
 Ο ανάδοχοσ ουδεμία οικονομικι ι τεχνικι ανάμιξθ κα ζχει με τισ εργαςίεσ αυτζσ (εκτόσ εάν άλλωσ 
ςτθν Ε.Σ.Υ. ορίηεται), υποχρεοφται όμωσ να διευκολφνει απροφαςίςτωσ τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
αυτϊν, μθ δικαιοφμενοσ εκ του λόγου αυτοφ ιδιαιτζρασ αποηθμιϊςεωσ λόγω κακυςτεριςεωσ ι 
δυςχερειϊν παρουςιαηομζνων ςτισ εργαςίεσ που εκτελεί. 

Άρκρο 15 
 

φνταξθ μθτρϊου του ζργου 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ ςυντάξει το μθτρϊο του καταςκευςκζντοσ ζργου. 

Άρκρο 16 
 

Τλικά κυρίου του ζργου – Προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου 
 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να φυλάςςει δαπάναισ του τα παραδιδόμενα από τθν Υπθρεςία, 
για χριςθ ι ενςωμάτωςθ ςτο ζργο, μθχανιματα, εργαλεία, υλικά κλπ. Στθν περίπτωςθ αυτι τα υλικά, 
μθχανιματα ι εργαλεία παραδίδονται από τθν Υπθρεςία ςτον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε τθν 
παραλαβι τουσ από τον ανάδοχο, φζρει εκείνοσ ακεραία τθν ευκφνθ για κάκε βλάβθ, ηθμία ι απϊλεια 
αυτϊν. 
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 Όλεσ οι απαιτοφμενεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ (υπόςτεγα 
αποκικευςθσ, κάλαμοι διαμονισ, εργαςτιρια, γραφεία κλπ) κα ανεγερκοφν μερίμνθ, δαπάναισ και 
ευκφνθ του αναδόχου ςε κζςεισ επιτρεπόμενεσ από τθν Υπθρεςία και τισ λοιπζσ αρμόδιεσ Αρχζσ. 

Άρκρο 17 
 

Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ, προ τθσ παραδόςεωσ προσ χριςθ εκάςτου τμιματοσ ζργου, κακϊσ 
και μετά τθν περαίωςθ ολοκλιρου του ζργου, αφαιρζςει και απομακρφνει δαπάναισ του από τα 
εργοτάξια, κάκε απαιτθκείςα προςωρινι εγκατάςταςθ προβλεπόμενθ από το προθγοφμενο άρκρο 17 
τθσ παροφςθσ, τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριϊματα, μθχανιματα, υλικά πλεονάηοντα, χριςιμα ι 
άχρθςτα, τισ προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων κλπ. Επίςθσ υποχρεοφται δαπάναισ του να άρει 
(καταςτρζψει) κάκε βοθκθτικό ζργο κλπ, το οποίο ενδεχομζνωσ κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία ωσ 
άχρθςτο ι επιηιμιο για τθν μετζπειτα λειτουργία των καταςκευϊν, να ιςοπεδϊςει τουσ χϊρουσ, επί 
των οποίων αυτά ιταν αποτεκειμζνα ι εγκατεςτθμζνα κλπ, να παραδϊςει τελείωσ κακαρζσ τόςο τισ 
καταςκευζσ, όςο και τουσ πζριξ χϊρουσ του εργοταξίου, και γενικά να μεριμνιςει για κάκε άλλο 
απαιτοφμενο μζτρο για τθν παράδοςθ του ζργου ετοίμου προσ εφρυκμο λειτουργία και ςυμφϊνου 
προσ τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ και τθσ Ε.Σ.Υ. 
 Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ προβεί ςτθν άρςθ (κακαίρεςθ, αποκόμιςθ κλπ) κάκε 
προςτατευτικισ καταςκευισ, επιβλθκείςθσ εξ οιουδιποτε λόγου κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, προσ 
αποφυγι πάςθσ φφςεωσ ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κλπ ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ, δζνδρα, αγροφσ, 
καλλιεργιςιμεσ εκςτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και πάςθσ φφςεωσ ζργα, εκλιπόντοσ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, του λόγου υπάρξεωσ των προςτατευτικϊν αυτϊν καταςκευϊν, κακϊσ και ςτθν 
απομάκρυνςθ των περιφραγμάτων του εργοταξίου. 
 Εάν ο ανάδοχοσ εντόσ δζκα θμερϊν από εγγράφου υπομνιςεωσ τθσ Υπθρεςίασ δεν προβεί ςτθν 
ζναρξθ και ςτθν εντόσ ευλόγου προκεςμίασ περαίωςθ των ανωτζρω εργαςιϊν, αυτζσ εκτελοφνται εισ 
βάροσ του αναδόχου, εκπιπτομζνθσ τθσ γενομζνθσ δαπάνθσ εκ τθσ επομζνθσ πλθρωμισ, επί πλζον δε 
δεν εκδίδεται βεβαίωςθ εμπροκζςμου εκτελζςεωσ του ζργου ι τμιματοσ αυτοφ. 

Άρκρο 18 
 

Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου – Πρόοδοσ εργαςιϊν – Κατεπείγουςεσ εργαςίεσ 
 Κατ’ άρκρο 145 Ν. 4412/2016 ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία το 
χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 
 Θ Υπθρεςία μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να απαιτιςει από τον ανάδοχο αφξθςθ τθσ δφναμθσ του 
προςωπικοφ, του αρικμοφ των μθχανθμάτων κακϊσ και υπερωρίεσ, αν κρίνει ότι θ πρόοδοσ του ζργου 
δεν είναι ικανοποιθτικι. 
 Σε περίπτωςθ κατεπειγουςϊν εργαςιϊν ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εργαςκεί χωρίσ 
πρόςκετθ αποηθμίωςθ υπερωριακά ι κατά Κυριακζσ, εορτζσ και λοιπζσ αργίεσ, εφ' όςον διαταχκεί 
προσ τοφτο εγγράφωσ από τθν Υπθρεςία. 

Άρκρο 19 
 

Προςωπικό αναδόχου – Μθχανικά μζςα 
 Το ζργο πρζπει να διευκφνεται εκ μζρουσ τθσ αναδόχου επιχειριςεωσ είτε από πλθρεξοφςιο 
αντιπρόςωπό τθσ Διπλωματοφχο Πολιτικό ι Μθχανολόγο ι Θλεκτρολόγο Μθχανικό, είτε από τον ίδιο 
τον ανάδοχο ςε περίπτωςθ ατομικισ  επιχείρθςθσ. Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζςει 
πζρα των μθχανικϊν και τουσ αναγκαίουσ κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ υπομθχανικοφσ, εργοδθγοφσ 
και λοιποφσ τεχνικοφσ και διοικθτικοφσ-οικονομικοφσ υπαλλιλουσ. Όλοι οι ανωτζρω πρζπει να τφχουν 
τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να διατάξει τθν απομάκρυνςθ από τον 
χϊρο του ζργου οιουδιποτε εκ των ανωτζρω, ςτθν περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο τον 
κεωριςει ακατάλλθλο. 
 Το εργατοτεχνικό προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου, πρζπει να είναι 
επαρκζσ, ειδικευμζνο, πεπειραμζνο και αςφαλιςμζνο ςτο Ι.Κ.Α. 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει τον απαραίτθτο τεχνικό εξοπλιςμό για τθν ζντεχνθ και πλιρθ 
εκτζλεςθ όλων των αναφερομζνων ςτο τιμολόγιο μελζτθσ εργαςιϊν κακϊσ και των τυχόν νζων 
εργαςιϊν. 

  



 
- 7/9 - 

  

 

Άρκρο 20 
 

Καταμζτρθςθ αφανϊν εργαςιϊν 
 Θ καταμζτρθςθ των αφανϊν εργαςιϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016. 
 Για τισ αφανείσ εργαςίεσ που ενςωματϊνονται ςτο ζργο κα ςυντάςςονται κατά τον χρόνο τθσ 
εκτζλεςισ τουσ και ποτζ εκ των υςτζρων πρωτόκολλα αφανϊν εργαςιϊν που κα βεβαιοφν ότι αυτζσ 
εκτελζςκθκαν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, τθν τεχνικι περιγραφι, τα λοιπά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ 
και τισ τυχόν επενεχκείςεσ από τθν Υπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ μελζτθσ, αλλιϊσ κα κεωροφνται τα 
πρωτόκολλα άκυρα και οι εργαςίεσ ωσ μθ εκτελεςκείςεσ, άρα και μθ δυνάμενεσ να πιςτοποιθκοφν. 

Άρκρο 21 
 

Επιμετριςεισ - Πιςτοποιιςεισ - Εντολζσ πλθρωμϊν 
 Οι επιμετριςεισ, οι πιςτοποιιςεισ και οι εντολζσ πλθρωμϊν των εκτελουμζνων ζργων κα γίνονται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, ωσ ζχουν μετά τισ τροποποιιςεισ του Νόμου, τουσ όρουσ 
τθσ εργολαβικισ ςυμβάςεωσ, τθσ παροφςθσ Γενικισ και τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. 
 Για τθν επιμζτρθςθ των εργαςιϊν ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Τιμολόγιο Μελζτθσ του ζργου και τισ 
εγκεκριμζνεσ ιςχφουςεσ αναλφςεισ τιμϊν. 
 Αν για κάποια εργαςία δεν ορίηεται ςτα παραπάνω ςτοιχεία τρόποσ επιμζτρθςθσ, κα επιμετρείται 
και κα πλθρϊνεται βάςει των πραγματικϊν και μόνον εκτελεςκειςϊν μονάδων, μθ λαμβανομζνθσ 
υπόψθ οποιαςδιποτε άλλθσ ςυνθκείασ. 

Άρκρο 22 
 

Ζκτακτεσ παροχζσ 
 Για τθν καταβολι ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό των πάςθσ φφςθσ εκτάκτων χρθματικϊν  παροχϊν, 
που κακορίηονται κάκε φορά με απόφαςθ του Υπουργείου Εργαςίασ υπό μορφι ζκτακτθσ οικονομικισ 
ενίςχυςθσ κλπ, υπόχρεοσ είναι αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου ο ανάδοχοσ. 

Άρκρο 23 
 

Ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν και ετοίμων ι θμικατεργαςμζνων προϊόντων 
 Τα υλικά και τα λοιπά προϊόντα που κα χρθςιμοποιθκοφν ι κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο πρζπει να 
είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα. Δείγματα υλικϊν πρζπει να υποβάλλονται ςτθν 
Υπθρεςία προσ ζγκριςθ πριν τθν χρθςιμοποίθςι τουσ, εφ’ όςον δε απαιτείται, κα αποςτζλλονται για 
εξζταςθ ςε εργαςτιριο δοκιμισ υλικϊν, κρατικό ι άλλο αποδεκτό από τθν Υπθρεςία, δαπάναισ του 
αναδόχου. Σε περίπτωςθ ακαταλλθλότθτασ υλικϊν ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν. 
4412/2016, ωσ ζχουν μετά τισ τροποποιιςεισ του Νόμου. 
 Τα υλικά πρζπει να είναι κατά προτίμθςθ από τθν εγχϊρια βιομθχανία, εξαιρζςει εκείνων των 
υλικϊν για τα οποία ορίηεται ςτα ςυμβατικά ςτοιχεία ότι θ προζλευςι τουσ κα είναι από τθν 
αλλοδαπι. 
 Όλα τα υλικά πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, τισ 
Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ Μελζτθσ, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ των 
Υπουργείων Δθμοςίων Ζργων, Εμπορίου και Βιομθχανίασ, κακϊσ και τθσ απολφτου εγκρίςεωσ του 
αρμοδίου οργάνου τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν 
ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ κλπ. Σε περίπτωςθ κακισ ποιότθτασ ι ακαταλλθλότθτασ των χορθγουμζνων 
από τθν Υπθρεςία υλικϊν ι μθχανθμάτων, ο ανάδοχοσ δεν φζρει καμμία ευκφνθ, αρκεί εγκαίρωσ να 
αναφζρει τοφτο ςτθν Υπθρεςία εγγράφωσ. 

Άρκρο 24 
 

Ποιότθτα εργαςιϊν - ιμανςθ εγκαταςτάςεων 
 Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν από ειδικευμζνο προςωπικό ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 
τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, τα τεφχθ δθμοπρατιςεωσ, τουσ 
όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ και τισ εντολζσ του αρμοδίου οργάνου επιβλζψεωσ του ζργου. 
 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ να προβεί ςε πλιρθ ςιμανςθ των 
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θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του ζργου (λεβθτοςτάςια, αντλιοςτάςια, θλεκτρικοί πίνακεσ 
ιςχυρϊν και αςκενϊν ρευμάτων κλπ). 

Άρκρο 25 
 

Σροποποιιςεισ μελζτθσ 
  Ο εργοδότθσ ζχει δικαίωμα να επιφζρει τροποποιιςεισ ςτα ςχζδια και τα διαγράμματα τθσ 
μελζτθσ, χωρίσ ο εργολάβοσ να αποκτά οποιοδιποτε δικαίωμα  αποηθμιϊςεωσ ι άρνθςθσ να 
ςυμμορφωκεί, εφ' όςον βεβαίωσ πρόκειται για εργαςίεσ που δεν ζχει αρχίςει θ εκτζλεςι τουσ. 
 Αντίκετα ο εργολάβοσ δεν δικαιοφται να επιφζρει μεταβολι ςτο ζργο χωρίσ ζγγραφθ διαταγι τθσ 
Υπθρεςίασ. 

Άρκρο 26 
 

Δοκιμζσ εγκαταςτάςεων 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται αμζςωσ μετά τθν πλιρθ περάτωςθ των εγκαταςτάςεων να κάνει με δικά 
του μζςα, όργανα και δαπάνεσ, τισ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ, οι οποίεσ κα επαναλαμβάνονται μζχρι 
πλιρουσ ικανοποίθςθσ των τεχνικϊν οδθγιϊν και προδιαγραφϊν, μετά δε το πζρασ αυτϊν κα 
ςυντάςςεται πρωτόκολλο δοκιμϊν που κα υπογράφεται από τον ανάδοχο και τον επιβλζποντα 
μθχανικό και κα περιλαμβάνεται ςτο πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ. 
 Οι δοκιμζσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 

Άρκρο 27 
 

χζδια εξ εκτελζςεωσ – Σεχνικι τεκμθρίωςθ μθχανθμάτων – Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 
 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν τθν προςωρινι 
παραλαβι να ςυντάξει δαπάναισ του και να παραδϊςει ςε δφο αντίγραφα ςτθν Υπθρεςία: 
  α) Τοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:200 τθσ τελικισ διατάξεωσ, με οριηοντιογραφικζσ 
ενδείξεισ. 
  β) Αρχιτεκτονικά ςχζδια και ςχζδια εγκαταςτάςεων ςε κλίμακα 1:50. 
  γ) Περιγραφικά φυλλάδια για τα εγκαταςτακζντα μθχανιματα, ςυνοδευόμενα από πίνακα 
χαρακτθριςτικϊν των βαςικϊν μερϊν των μθχανθμάτων (κινθτιρων, τροχαλιϊν κλπ) κακϊσ και από 
διεφκυνςθ και αρικμό τθλεφϊνου του καταςκευαςτι ι του αντιπροςϊπου του. 
  δ) Πλιρεισ και λεπτομερείσ οδθγίεσ χειριςμοφ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 
καταςκευαςκειςϊν εγκαταςτάςεων. 
 Μία ςειρά από τα ανωτζρω καταχωρίηεται ςτον φάκελο τθσ επίβλεψθσ, ενϊ θ άλλθ διαβιβάηεται 
ςτο αρχείο του κυρίου του ζργου. 
 Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ πριν τθν παράδοςθ προσ χριςθ των εγκαταςτάςεων να εκπαιδεφςει το 
προςωπικό του κυρίου του ζργου ςτθν χριςθ και τον χειριςμό των εγκαταςτάςεων. 

Άρκρο 28 
 

Λιψθ Φωτογραφιϊν 
 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει και να εκτυπϊςει με δαπάνεσ του ζγχρωμεσ 
φωτογραφίεσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κατά τισ ενδιαφζρουςεσ φάςεισ εκτζλεςθσ του ζργου και 
μετά το πζρασ των εργαςιϊν. Στισ μετά το πζρασ των εργαςιϊν φωτογραφίεσ κα φαίνονται όλεσ οι 
όψεισ, όλεσ οι εγκαταςτάςεισ κακϊσ και τυχόν λεπτομζρειεσ που κα ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία. Οι 
φωτογραφίεσ πρζπει να είναι ευκρινείσ, μεγζκουσ 18x27. Μαηί τισ φωτογραφίεσ κα παραδοκοφν και τα 
αρνθτικά τουσ. 

Άρκρο 29 
 

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 
 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ ςτο εργοτάξιο όλα τα 
προβλεπόμενα από τουσ όρουσ του άρκρου 24 του Π.Δ. 447/75 μζςα υγιεινισ, όπωσ αυτό 
ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε μεταγενζςτερα. 
 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μθν παρεμποδίηει αλλά να διευκολφνει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν 
μθ περιλαμβανομζνων ςτθν ςφμβαςι του και εκτελουμζνων από άλλουσ εργολιπτεσ, εγκατεςτθμζνουσ 
από τον κφριο του ζργου. 
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 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανοίγει, να μορφϊνει και να επαναφζρει ςτθν αρχικι 
κατάςταςθ τισ απαιτοφμενεσ, βάςει των θλεκτρομθχανολογικϊν μελετϊν και των οδθγιϊν τθσ 
επίβλεψθσ, οπζσ διζλευςθσ, φωλεζσ και αφλακεσ, για τθν τοποκζτθςθ ςωλινων ι οποιωνδιποτε άλλων 
ςτοιχείων Θ/Μ εγκαταςτάςεων, χωρίσ καμμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, γιατί οι ςχετικζσ δαπάνεσ 
περιλαμβάνονται ςτθν οικονομικι προςφορά του. 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν ςφνταξθ άνευ ιδιαιτζρασ αποηθμιϊςεωσ ςχεδίων προ τθσ 
εκτελζςεωσ εργαςίασ τινόσ, εφ’ όςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, προσ εξαςφάλιςθ ποιοτικοφ 
αποτελζςματοσ τθσ εργαςίασ ι αναηιτθςθ τεχνικισ λφςεωσ ςε πρόβλθμα που τυχόν ζχει προκφψει. 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει με κάκε δυνατό τρόπο ϊςτε να γίνει θ ςφνδεςθ με τα δίκτυα 
των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΘ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ). Θ δαπάνθ των ςυνδζςεων βαρφνει τον εργοδότθ και καταβάλλεται 
είτε απ' ευκείασ ςτουσ Ο.Κ.Ω., είτε ςτον ανάδοχο, εφ’ όςον ο τελευταίοσ προςκομίςει τισ ςχετικζσ 
εξοφλθτικζσ αποδείξεισ και τα λοιπά νόμιμα ζγγραφα. 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται δαπάναισ του να διακζςει ςτθν Υπθρεςία, οποτεδιποτε του ηθτθκεί, από 
τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ ζωσ τθσ προςωρινισ παραλαβισ του ζργου και κακ’ οιανδιποτε 
εργάςιμθ θμζρα ι ϊρα, επιβατικό αυτοκίνθτο για επίςκεψθ ςτο ζργο. 
 Ο ανάδοχοσ ζχει επίςθσ τισ γενικζσ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 138 του Ν. 
4412/2016. 

Άρκρο 30 
 

Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν - Προςωρινι και οριςτικι παραλαβι – 
Διοικθτικι Παραλαβι 

 Για τθν βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 168 του Ν. 4412/2016. 
 Για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 170 και 
172 του Ν. 4412/2016. 
 Ο εργοδότθσ δικαιοφται παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να χρθςιμοποιιςει το όλο ζργο 
ι τμιμα του, αν κατά τθν κρίςθ του αυτι θ χριςθ είναι δυνατι (διοικθτικι παραλαβι για χριςθ). Θ 
παραπάνω χριςθ δεν αποδεικνφει ότι ο εργοδότθσ παρζλαβε το ζργο ι ότι αυτό εκτελζςτθκε καλά, 
οφτε απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ ςυμβατικζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του. Ο εργοδότθσ διατθρεί 
ακζραιο το δικαίωμά του να ελζγξει και να παραλάβει εν καιρϊ το ζργο ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ και τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Για τθν διοικθτικι παραλαβι ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 
169 του Ν. 4412/2016. 

Νζα Ιωνία, 05.10.2021 

                 

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΜΕΛΕΣΩΝ & ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 
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ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ. Σ.Ε. 

ΝΙΚ. ΓΙΟΒΑΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ.  
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