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ΜΔΡΟ Η 

ΠΡΟΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 

 

1. Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ απνηειεί ν θαζνξηζκφο ησλ γεληθψλ 

αξρψλ θαη ε ξχζκηζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, γηα ηε δεκνπξάηεζε, αλάζεζε, 

εθηέιεζε ή παξαρψξεζε ησλ έξγσλ ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.» (εθεμήο «Δ.Τ.Α.Θ. 

Α.Δ.»), ζην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 

2. ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, ησλ νπνίσλ ε πξνυπνινγηδφκελε αμία, ρσξίο ην θφξν 

πξνζηηζεκέλεο αμίαο (Φ.Π.Α.), ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην θαηψηαην φξην πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα 16 ζηνηρ. β΄ ηνπ π.δ. 59/2007 θαη 6 ζηνηρ. 1 γ΄ ηνπ π.δ. 

60/2007, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ ελ ιφγσ δηαηαγκάησλ θαη ησλ 

λφκσλ 2522/1997 θαη 2854/2000 (φπσο εθάζηνηε αλαπξνζαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ) ή 

νη δηαηάμεηο ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ ηπρφλ ζα ηα αληηθαηαζηήζνπλ. ηηο ζπκβάζεηο 

απηέο, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ έρνπλ εθαξκνγή, ζην κέηξν πνπ δελ 

αληηβαίλνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ λνκνζεηεκάησλ. 

 

Άξζξν 2 

Δηδηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί 

 

ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ζεκαζία: 

 

1. «Έξγν», απφ ηερληθή άπνςε, είλαη θάζε έξγν πνπ ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν κε ην έδαθνο, ην ππέδαθνο, ηνλ ππνζαιάζζην ή ηνλ ππνιίκλην ρψξν, φπσο θαη 

ηα πισηά ηκήκαηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ. Ωο «έξγν» ινγίδεηαη επίζεο θαη θάζε λέα 

θαηαζθεπή, επέθηαζε, αλαλέσζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε ή ζρεηηθή εξεπλεηηθή 

εξγαζία, νη νπνίεο απαηηνχλ ηερληθή γλψζε θαη επέκβαζε. Γελ ζπληζηά «έξγν» ε 

εθηέιεζε εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο, επέθηαζεο, αλαβάζκηζεο, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, 
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ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο, εθφζνλ απηέο αθνξνχλ ή ζπλδένληαη κε πάζεο θχζεσο 

ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ή ζπζηήκαηα πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο. 

 

2. «Έξγν θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο» είλαη θάζε έξγν, ην νπνίν εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ π.δ. 59/2007 θαη 60/2007 ή ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ ηπρφλ 

ζα ηα αληηθαηαζηήζνπλ. 

 

3. «Δξγνδφηεο» ή «Αλαζέηνπζα Αξρή» είλαη ε «Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ.». 

 

4. «Αλάδνρνο» είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ή άιιν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν 

ή έλσζε πξνζψπσλ, ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί κε ζχκβαζε ε εθηέιεζε ελφο έξγνπ. 

 

5. «χκβαζε» είλαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ ηεπρψλ, ζρεδίσλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ. 

 

6. «χκβαζε παξαρψξεζεο έξγνπ» είλαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ 

Δξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ («Αλάδνρνο Παξαρψξεζεο» ή «Παξαρσξεζηνχρνο»), κε 

ηελ νπνία αλαηίζεηαη ζην δεχηεξν, ε θαηαζθεπή, ε ιεηηνπξγία ή ε ζπληήξεζε ελφο 

έξγνπ, κε δηθή ηνπ ρξεκαηνδφηεζε (ελ φισ ή ελ κέξεη), νηθνλνκηθφ θίλδπλν θαη 

επζχλε, θαη έλαληη αληαιιάγκαηνο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαρψξεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ, είηε ζην δηθαίσκα απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε θαηαβνιή 

ακνηβήο. 

 

7. «Πξντζηακέλε Αξρή» είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δξγνδφηε ή ην 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφ φξγαλν ηνπ Δξγνδφηε. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεί ή λα αθπξψλεη νπνηαδήπνηε πξάμε ή απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. 

 

8. «Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία» είλαη ε Γηεχζπλζε ηνπ Δξγνδφηε, πνπ είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ επίβιεςε θαη ηε δηνίθεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

9. «Σερληθφ πκβνχιην» είλαη ην ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ Δξγνδφηε, ην νπνίν 

γλσκνδνηεί ζηα ζέκαηα πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ή πνπ 

παξαπέκπνληαη ή αλαπέκπνληαη ζε απηφ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ην 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Δξγνδφηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

ΣΡΟΠΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΝΑΘΔΖ 

 

Άξζξν 3 

Απνθάζεηο πινπνίεζεο έξγσλ 

 

1. Όιεο νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ, φπσο ε έγθξηζε 

ηεο ζθνπηκφηεηαο πινπνίεζεο, ε έγθξηζε ησλ πηζηψζεσλ, ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ 

εθηέιεζεο, ε επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε έγθξηζε ηεο Γηαθήξπμεο, ε 

ζχζηαζε επηηξνπψλ, ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλάζεζε ησλ ηπρφλ ζπκβάζεσλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, ε έγθξηζε ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ Δξγαζηψλ 

(Α.Π.Δ.) θιπ., ιακβάλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δξγνδφηε, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. 

 

2. Γηα έξγα, ησλ νπνίσλ ε πξνυπνινγηδφκελε αμία, ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (Φ.Π.Α.), δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φιεο νη απνθάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

ιακβάλνληαη απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ 

Σερληθνχ πκβνπιίνπ. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη. 

 

Άξζξν 4 

Σξόπνη εθηέιεζεο ησλ έξγσλ -  

Μεηξών Αλαγλσξηζκέλσλ Δξγνιεπηώλ (Μ.Α.Δ.) 

 

1. Σα έξγα ηνπ Δξγνδφηε εθηεινχληαη: 

 

α. Απφ εηδηθεπκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο, ζχκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) 

ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ή ζην Μεηξψν Αλαγλσξηζκέλσλ Δξγνιεπηψλ (Μ.Α.Δ.) 

ηνπ Δξγνδφηε, θαζψο θαη απφ αιινδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ην 

θνηλνηηθφ δίθαην θαη ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα απφ ηε Γηαθήξπμε θάζε έξγνπ πξνζφληα. 
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β. Απφ ηνλ Δξγνδφηε κε απηεπηζηαζία, κέζσ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο θαη κε 

πξνζσπηθφ, πνπ είηε ππάξρεη είηε - θαηά πεξίπησζε - πξνζιακβάλεηαη θαη ακείβεηαη 

απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ. 

 

γ. Απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ηεινχλ, σο πξνο ηνλ Δξγνδφηε, ζε 

ζρέζε ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο πξνο κεηξηθή, ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε 

παξ. 5 α΄ ηνπ λ. 2190/1920. 

 

δ. Απφ εξγνιεπηηθέο ή άιιεο επηρεηξήζεηο, εηαηξηθήο κνξθήο ή αηνκηθέο, κε 

εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ή ζην Μ.Α.Δ. ηνπ 

Δξγνδφηε, πξνθεηκέλνπ γηα ζεκαληηθά ή εηδηθά έξγα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη έηζη 

κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δξγνδφηε, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

γλσκνδφηεζεο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. 

 

ε. Απφ Αλαδφρνπο Παξαρψξεζεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα 

άξζξα 12 θαη 69 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

2. Ο Δξγνδφηεο δχλαηαη λα νξγαλψζεη Μεηξψν Αλαγλσξηζκέλσλ Δξγνιεπηψλ 

(Μ.Α.Δ.) θαη κπνξεί λα θαιεί ζηε δεκνπξαζία ή ζε δηαπξαγκάηεπζε κφλν φζεο 

επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ. 

  

3. Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Μ.Α.Δ., ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ε αλαζεψξεζή ηνπ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ, ηεο κε 

δηάθξηζεο ιφγσ ηζαγέλεηαο, θαζψο θαη ηηο αξρέο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 

 

Άξζξν 5 

Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

 

1. θνπφο θάζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είλαη ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 

αλαδφρνπ, γηα ηελ έγθαηξε, πνηνηηθή θαη πιένλ ζπκθέξνπζα εθηέιεζε ηνπ ππφ 

αλάζεζε έξγνπ. 

 

2. Οη δηαδηθαζίεο επηινγήο αλαδφρνπ θαη αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ 

εθηέιεζε θάζε έξγνπ είλαη: 
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α. Ζ αλνηθηή δηαδηθαζία. ηε δηαδηθαζία απηή ιακβάλνπλ κέξνο θαη 

ππνβάιινπλ πξνζθνξέο φινη φζνη δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

Γηαθήξπμε. 

 

β. Ζ θιεηζηή δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία κε πξνεπηινγή. Ζ δηαδηθαζία απηή 

δηεμάγεηαη σο εμήο: Αξρηθά θαινχληαη λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο φινη 

φζνη ζεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Γηαθήξπμε. 

Αθνινπζεί πξνεπηινγή θαη πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ θπξίσο δηαδηθαζία θαη 

ππνβνιή πξνζθνξάο κφλν απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ πξνεπηιεγεί. 

 

γ. Ζ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε. Ζ δηαδηθαζία απηή εθαξκφδεηαη: 

 

1) ε φια ηα έξγα, ησλ νπνίσλ ε πξνυπνινγηδφκελε αμία, ρσξίο ην Φ.Π.Α., 

δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Δξγνδφηε. 

 

2) ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, φπσο: 

 

α) Ζ δηαθνπή ή ν επηθείκελνο θίλδπλνο δηαθνπήο ηεο ζπλερνχο παξνρήο 

ηεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζε κεκνλσκέλε πεξηνρή ή ζε γεληθφ επίπεδν. 

 

β) Ζ επείγνπζα αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

 

γ) Ο ζνβαξφο επηθείκελνο θίλδπλνο. 

 

δ) Όηαλ, απφ γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηνλ Δξγνδφηε, είλαη αδχλαηε ή 

δπζρεξήο ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο. 

 

3) ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο: 

 

α) Ζ ζενκελία. 

 

β) Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

γ) Ζ εθηέιεζε ή ε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ χζηεξα απφ έθπησζε ηνπ 

αλαδφρνπ ή απφ δηάιπζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. 

 

δ) Ζ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ή εξγαζηψλ δνθηκαζηηθήο 

εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ ή έξγσλ εηδηθήο θχζεσο ή ηερλνινγίαο. 

 

ε) Όηαλ ε πξνεγεζείζα αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία απέβε άθαξπε 

ιφγσ άθπξσλ ή απαξάδεθησλ πξνζθνξψλ, ή ιφγσ κε ππνβνιήο θακίαο θαηάιιειεο 
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ή ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη φξνη ησλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο ηεο δηεμαρζείζαο δεκνπξαζίαο επηηξέπεηαη λα κεηαβιεζνχλ, θαηά ηε 

δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, κφλν γηα λα θαηαζηνχλ πην ζπκθέξνληεο γηα ηνλ 

Δξγνδφηε. 

 

ζη) Ζ ζπλδξνκή εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, πξνθεηκέλνπ γηα έξγα πνπ ε 

θχζε ηνπο ή αζηάζκεηνη παξάγνληεο δελ επηηξέπνπλ κηα πξνθαηαξθηηθή ηηκνιφγεζε. 

 

δ) Ζ εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ αξρηθή ζχκβαζε ηνπ έξγνπ, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο εμαηηίαο απξφβιεπησλ 

πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο απηέο εξγαζίεο δελ 

κπνξνχλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, λα ππεξβαίλνπλ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο 

ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

 

3. Ζ αλνηθηή θαη ε θιεηζηή δηαδηθαζία ζπληζηνχλ ηελ θχξηα δηαδηθαζία αλάζεζεο 

ησλ έξγσλ (δεκνπξαζία). Αληίζεηα, ε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε εθαξκφδεηαη 

θαη’ εμαίξεζε. 

 

4. ε πεξίπησζε αλάγθεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ επαλάιεςε 

παξφκνησλ εξγαζηψλ κηαο πξψηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζπλήθζε κε αλνηθηή ή θιεηζηή 

δηαδηθαζία, ε Γηαθήξπμε ηεο ζχκβαζεο απηήο κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ Δξγνδφηε λα ζπλάπηεη, κε κνλνκεξή δήισζή ηνπ, λέεο ζπκβάζεηο γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, κε ηνλ αλάδνρν ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη κε ηηο ίδηεο 

ηηκέο θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηή (δηθαίσκα πξναίξεζεο). 

 

 Σν σο άλσ δηθαίσκα πξναίξεζεο κπνξεί λα αζθεζεί κφλν εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

 α. Αζθείηαη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε ζχλαςε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

 

 β. Αζθείηαη ην αξγφηεξν κέρξη έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ πεξαίσζε ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο. 

 

 γ. Σν ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ δελ ππεξβαίλεη ην 

εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 
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Άξζξν 6 

πζηήκαηα ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 

1. Σν ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πξνβιέπεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 

2. πζηήκαηα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη: 

 

α. Ζ πξνζθνξά εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο πάλσ ζε ζπκπιεξσκέλν ηηκνιφγην 

ηνπ Δξγνδφηε. 

 

β. Ζ πξνζθνξά επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ, ζε 

ζπκπιεξσκέλν ηηκνιφγην νκαδνπνηεκέλσλ ηηκψλ ηνπ Δξγνδφηε, κε έιεγρν 

νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο. 

 

γ. Ζ ειεχζεξε ζπκπιήξσζε αλνηθηνχ ηηκνινγίνπ, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

αλαιπηηθέο ηηκέο ή πεξηιεπηηθέο ηηκέο ή θαη’ απνθνπή ηηκή γηα νιφθιεξν ην έξγν. 

 

δ. Ζ πξνζθνξά πνπ πεξηιακβάλεη κειέηε θαη θαηαζθεπή, κε θαη’ απνθνπή 

εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα γηα ην έξγν, νιφθιεξν ή θαηά ηκήκαηα. ην ζχζηεκα απηφ 

αμηνινγείηαη πξψηα ε πνηφηεηα ηεο κειέηεο θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

ε. Ζ κεηνδνζία πάλσ ζην πνζνζηφ νθέινπο γηα εθηέιεζε απνινγηζηηθψλ 

εξγαζηψλ. 

 

ζη. Ζ πξνζθνξά πνπ πεξηιακβάλεη ηε κεξηθή ή νιηθή απηνρξεκαηνδφηεζε, κε 

αληάιιαγκα, είηε ηελ παξαρψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ή θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

έξγνπ γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, είηε άιια ηπρφλ αληαιιάγκαηα έλαληη ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

3. Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο 

ζηε δεκνπξαζία ηνπ ίδηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηε 

Γηαθήξπμε. 

 



 13 

Άξζξν 7 

ύζηεκα πξνζθνξάο κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο 

 

1. Σν ζχζηεκα πξνζθνξάο κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο εθαξκφδεηαη ζε έξγα, ζηα 

νπνία ε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη αδχλαηε ή δπζρεξήο, φπσο είλαη ηδίσο ηα 

έξγα ζπληεξήζεσλ, βειηηψζεσλ, αλαθαηαζθεπψλ, αλαθαηλίζεσλ, ζπλδέζεσλ κε ην 

δίθηπν ή αλαγθαίσλ επεθηάζεσλ γηα ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν. 

 

2. Οη δηαγσληδφκελνη πξνζθέξνπλ εληαία έθπησζε ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ 

Δξγνδφηε, ε νπνία εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ. 

 

Άξζξν 8 

ύζηεκα πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο 

 

1. Σν ζχζηεκα πξνζθνξάο επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ 

εθαξκφδεηαη ηδίσο, φηαλ είλαη κεγάινο ν αξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδαο κε ηηο νπνίεο ζα 

θαηαξηηζζεί ε ζχκβαζε. 

 

2. Ο Δξγνδφηεο ρνξεγεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, γηα ππνβνιή ζηε δεκνπξαζία, 

έληππν πξνζθνξάο πνζνζηψλ έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ, ην 

νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 

 

3. Οη δηαγσληδφκελνη πξνζθέξνπλ επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε νκάδα 

ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο 

επί ηνηο εθαηφ. Δίλαη δπλαηφ, ζε θάπνηα ή θάπνηεο νκάδεο εξγαζηψλ, ε πξνζθεξφκελε 

έθπησζε λα είλαη κεδεληθή ή αξλεηηθή, κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ε ζπλνιηθή έθπησζε 

είλαη ζεηηθή. Ζ ηειεπηαία απηή πξνυπφζεζε δελ ηζρχεη αλ ην νξίδεη ξεηά ε 

Γηαθήξπμε. 

 

4. Σα επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε νκαιή ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκαιφηεηαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο, 

γηα θάζε κεηνδφηε, ην ζπλνιηθφ χςνο πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο πνπ 

δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε, απφ θάζε νκάδα εξγαζηψλ, πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ έθπησζε πνπ πξνζθέξζεθε. Απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο 

πξνο ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δξγνδφηε, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην 
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θνλδχιην γηα ηα απξφβιεπηα, πξνθχπηεη ε κέζε έθπησζε επί ηνηο εθαηφ «Δκ» ηνπ 

ππφςε κεηνδφηε. Οκαιή είλαη ε πξνζθνξά, φηαλ θαλέλα επηκέξνπο πνζνζηφ 

έθπησζεο «Δi» δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 1,10Δκ-10% νχηε κεγαιχηεξν απφ 

0,90Δκ+10%. 

 

5. Πξνζθνξά πνπ έρεη απνθιίζεηο απφ ηα φξηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

είλαη απαξάδεθηε. Καη’ εμαίξεζε, αλ νη απνθιίζεηο ησλ πνζνζηψλ έθπησζεο πξνο ηα 

άλσ ή πξνο ηα θάησ δελ ππεξβαίλνπλ ην 0,10 (1-Δκ) θαη αθνξνχλ νκάδα ή νκάδεο 

εξγαζηψλ, πνπ αζξνηζηηθά ε αμία ηνπο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο δελ 

μεπεξλά ην 5%, θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ε 

πξνζθνξά νκαινπνηείηαη, κε αχμεζε ζην θαηψηεξν φξην νκαιφηεηαο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 φισλ ησλ πνζνζηψλ έθπησζεο πνπ ππνιείπνληαη απφ απηφ, θαη ε 

ζχκβαζε ζεσξείηαη θαηαξηηζκέλε κε ηα πνζνζηά απηά θαη ηα αληίζηνηρα πνζά, φπσο 

δηνξζψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο. Σα επηκέξνπο πνζνζηά πνπ είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ην αλψηαην φξην νκαιφηεηαο δελ ζίγνληαη ζηελ θαηαξηηδφκελε 

ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 9 

ύζηεκα πξνζθνξάο κε ειεύζεξε ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ 

 

1. Σν ζχζηεκα πξνζθνξάο κε ειεχζεξε ζπκπιήξσζε αλνηθηνχ ηηκνινγίνπ 

εθαξκφδεηαη ζε έξγα, ζηα νπνία νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ έρνπλ πξνκεηξεζεί ρσξίο 

θίλδπλν ζπκβαηηθψλ ζθαικάησλ θαη δελ αλακέλνληαη θαηαζθεπαζηηθέο απνθιίζεηο. 

ην ζχζηεκα απηφ νη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ κπνξεί λα είλαη αλαιπηηθέο ή πεξηιεπηηθέο 

γηα νινθιεξσκέλα ηκήκαηα ζχλζεησλ εξγαζηψλ ή λα είλαη θαη’ απνθνπή ηηκέο γηα 

επξχηεξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ή γηα νιφθιεξν ην έξγν. 

 

2. Ο Δξγνδφηεο ρνξεγεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, γηα ππνβνιή ζηε δεκνπξαζία: 

 

α. Σηκνιφγην φκνην κε ην ηηκνιφγην ηνπ Δξγνδφηε, ζην νπνίν φκσο νη ηηκέο 

είλαη αζπκπιήξσηεο. 

 

β. Πξνυπνινγηζκφ, φκνην κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δξγνδφηε, ζηνλ νπνίν 

φκσο νη ηηκέο κνλάδαο, ηα γηλφκελα θαη ηα αζξνίζκαηα είλαη αζπκπιήξσηα. Σν 

θνλδχιην γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 
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3. Οη δηαγσληδφκελνη πξνζθέξνπλ ηηκέο, ζπκπιεξψλνληαο ην αζπκπιήξσην 

ηηκνιφγην, θαη πξνυπνινγηζκφ κε ηηο πξνζθεξφκελεο απφ απηνχο ηηκέο. 

πκπιεξψλνπλ αθφκα ηα γηλφκελα ησλ πνζνηήησλ επί ηηο ηηκέο, ηα επηκέξνπο θαη ην 

γεληθφ άζξνηζκα, ην πνζφ γηα γεληθά έμνδα (Γ.Δ.) θαη φθεινο εξγνιάβνπ (Ο.Δ.) βάζεη 

ηνπ αλαγξαθφκελνπ ζην έληππν πνζνζηνχ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ρσξηζηά, θαζψο θαη 

ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο. Όιεο νη ηηκέο ζην ηηκνιφγην 

ζπκπιεξψλνληαη νινγξάθσο επί πνηλή απαξαδέθηνπ. Σπρφλ αξηζκεηηθή αλαγξαθή 

ηηκήο ζην ηηκνιφγην δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ, ν 

πξνυπνινγηζκφο δηνξζψλεηαη κε βάζε ηηο νιφγξαθεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. Δπίζεο 

δηνξζψλνληαη ηπρφλ ζθάικαηα ζηα γηλφκελα θαη ηα αζξνίζκαηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ν νπνίνο ηζρχεη φπσο δηνξζψζεθε. Αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ηηκψλ ή 

ιάζε ζε κεγάιε θιίκαθα, κπνξεί ε πξνζθνξά λα θξηζεί σο απαξάδεθηε. 

 

4. Ζ ηεθκαξηή έθπησζε ζην ζχζηεκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο, κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δξγνδφηε, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ην θνλδχιην γηα απξφβιεπηα. 

 

Άξζξν 10 

ύζηεκα πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη κειέηε θαη θαηαζθεπή 

 

1. Σν ζχζηεκα πξνζθνξάο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

έξγσλ πνπ επηδέρνληαη εηδηθνχο ηξφπνπο θαηαζθεπήο, ή κεζφδνπο πνπ θαιχπηνληαη 

απφ ηερλνγλσζίεο ή άιια θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα, ή ζηα έξγα κε ηδηνκνξθίεο σο 

πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπο, ή αλ θξίλεηαη ζθφπηκνο ν 

ζπλδπαζκφο βειηίσζεο ή νινθιήξσζεο ή αλαζεψξεζεο ππάξρνπζαο κειέηεο ηνπ 

Δξγνδφηε, κε ηελ θαηαζθεπή ή αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Ο αλάδνρνο θέξεη 

ηελ επζχλε έλαληη ηνπ Δξγνδφηε, ηφζν γηα ηε κειέηε φζν θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ. 

 

2. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, κπνξεί κε ηε Γηαθήξπμε λα 

δεηείηαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά, θαη ε 

ζπκπιήξσζε ή ζχληαμε κειεηψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη πξνδηαγξαθψλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ή ε ππνβνιή πξνηάζεσλ - ιχζεσλ 
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ζε δεδνκέλν ηερληθφ πξφβιεκα, ή ν θαζνξηζκφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

απνπεξάησζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο. Σα αλσηέξσ δεηνχκελα πξνζαξκφδνληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο θάζε ζχκβαζεο. 

 

3. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, πέξα απφ ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, είλαη θαη ε χπαξμε εγθεθξηκέλεο πξνκειέηεο θαη 

νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ηνπ Δξγνδφηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έξγνπ. Αθφκε ζα πξέπεη λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί θαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξάμεηο ή 

απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ αθψιπηε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρνξεγνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηε Γηαθήξπμε 

ηερληθά ζηνηρεία θαη ηα πξφηππα γηα ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ή γηα ηα 

ειάρηζηα φξηα αλεθηήο πνηφηεηαο, ελψ επηπιένλ κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ θαη 

ππνδείγκαηα γηα ηε ζχληαμε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαηά εληαίν ηξφπν, θαζψο 

θαη ε ηαζζφκελε πξνζεζκία απνπεξάησζεο. Οη δηαγσληδφκελνη ππνβάιινπλ ζηε 

δεκνπξαζία ηνπιάρηζηνλ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ. Οη κειεηεηέο φισλ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη απφ ηε ζρεηηθή εζληθή 

ή θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

 

4. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα θαη’ 

απνθνπή γηα νιφθιεξν ην έξγν ή γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Με ηε Γηαθήξπμε κπνξεί 

λα δεηείηαη θαη ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ απφ ην δηαγσληδφκελν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ν βαζκφο πξνεηνηκαζίαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή λα απνηηκεζνχλ 

ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ελδερφκελα ζα πξνθχςνπλ απφ απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο 

ή ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ Δξγνδφηε. 

 

5. Γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ην ζχζηεκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

ιακβάλνληαη ππφςε νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ ή θαη ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. Ζ 

Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο αξρηθά ειέγρεη θαηά πφζνλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο ηεξνχλ ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη αλαθνηλψλεη ην 

απνηέιεζκα κε πξαθηηθφ, ζην νπνίν απνθαζίδεη πνηεο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο θαη 

πνηεο απνξξίπηνληαη. Σν πξαθηηθφ απηφ αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δξγνδφηε. Καηά ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ ρσξνχλ ελζηάζεηο εληφο 

ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζή ηνπ. Μεηά ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ 
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πξνρσξεί ε δηαδηθαζία ηεο θξίζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο θαη ζπληάζζεηαη λέν πξαθηηθφ, πνπ αλαθνηλψλεηαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πξηλ αλνηρζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Καηά ηνπ πξαθηηθνχ 

απηνχ ρσξνχλ επίζεο ελζηάζεηο εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηεο αλαθνηλψζεψο ηνπ 

ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

 

6. Σα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη νη ζπληειεζηέο επηξξνήο ηνπο νξίδνληαη 

πάληνηε ζηε Γηαθήξπμε. Οη θξηλφκελεο κειέηεο βαζκνινγνχληαη πάληνηε κε 

εθαηνληαβάζκηα βαζκνινγία θαη θαζνξίδεηαη ε ειάρηζηε επηηξεπφκελε απνδεθηή 

βαζκνινγία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην εβδνκήληα (70). Διάρηζηε 

βαζκνινγία κπνξεί λα νξίδεηαη θαη γηα θξηηήξην ή θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ φιε πνηφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Πξνζθνξά πνπ βαζκνινγείηαη 

θάησ απφ ηελ ειάρηζηε ζπλνιηθή επηηξεπφκελε βαζκνινγία απνξξίπηεηαη. Δθφζνλ 

πξνβιεθζεί ζηε Γηαθήξπμε, ην ίδην ηζρχεη θαη αλ θξηηήξην ή θξηηήξηα 

βαζκνινγήζεθαλ θάησ απφ ηελ ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ θαζνξίζηεθε γηα ην 

θξηηήξην ή ηα θξηηήξηα απηά. ε πεξίπησζε αλνηθηήο δηαδηθαζίαο δελ επηηξέπεηαη ε 

ζέζπηζε θξηηεξίνπ ή ππνθξηηεξίνπ γηα ηελ εκπεηξία ηνπ κειεηεηή ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ ή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

  

7. Ζ βέιηηζηε πξνζθνξά πξνθχπηεη, σο καζεκαηηθή ζπλάξηεζε ηεο βαζκνινγίαο 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κε παξακέηξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 

Άξζξν 11 

ύζηεκα κεηνδνζίαο ζην πνζνζηό νθέινπο απνινγηζηηθώλ εξγαζηώλ 

 

1. Σν ζχζηεκα κεηνδνζίαο πάλσ ζην πνζνζηφ νθέινπο γηα εθηέιεζε 

απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ εθαξκφδεηαη ζε έξγα πνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα 

ηηκνινγεζνχλ, ζε δνθηκαζηηθέο εξγαζίεο θαη έξεπλεο, ζε πεξηπηψζεηο ζπλέρηζεο 

εξγνιαβηψλ κεηά απφ έθπησζε ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ, ή γηα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ 

έξγνπ πνπ έρεη ηηο παξαπάλσ ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ Γηαθήξπμε πξνβιέπεη ην ζπλνιηθφ 

χςνο πξνυπνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία (ζρέδηα, 

πεξηγξαθέο, θιπ.) πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 
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2. Σν πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ αλαδφρνπ απνινγηζηηθψλ 

εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε δεθαπέληε επί ηνηο εθαηφ (15%), εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δξγνδφηε (φπσο πξνκήζεηεο 

πιηθψλ, κηζζψκαηα κεραλεκάησλ, θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, αμία κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ, ινηπέο απνδεκηψζεηο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

θάζε είδνπο θξαηήζεηο) θαη ππφθεηηαη ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

3. Οη δηαγσληδφκελνη πξνζθέξνπλ έθπησζε εθθξαδφκελε ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί 

ηνηο εθαηφ, επί ηνπ πνζνζηνχ ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 12 

ύζηεκα πξνζθνξάο κε κεξηθή ή νιηθή απηνρξεκαηνδόηεζε 

(ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο) 

 

1. Σν ζχζηεκα πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη ηε κεξηθή ή νιηθή 

απηνρξεκαηνδφηεζε, κε αληάιιαγκα, είηε ηελ παξαρψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, είηε άιια ηπρφλ 

αληαιιάγκαηα έλαληη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, εθαξκφδεηαη φηαλ ν Δξγνδφηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ, θξίλεη ζθφπηκε ηελ 

παξαρψξεζε άιινπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο εθηφο απφ ηελ πιήξε ρξεκαηηθή 

θαηαβνιή. 

 

2. ε πεξίπησζε κεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ε νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη θαηά πνζνζηφ ην 50% ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 

αμίαο ηνπ έξγνπ ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.), εθηφο θαη αλ 

θαζνξηζηεί δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ζηε Γηαθήξπμε. 

 

 

3. Ζ εθηέιεζε έξγσλ κε ην ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα αλαηίζεηαη θαη ζε θάζε 

αηνκηθήο ή εηαηξηθήο κνξθήο επηρείξεζε ή επηρεηξήζεηο ή ζε έλσζε επηρεηξήζεσλ, 

πνπ γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ έξγσλ έρεη εμαζθαιίζεη ηε ζχκπξαμε ή ηε 

ζπκκεηνρή γξαθείνπ κειεηψλ εγγεγξακκέλνπ ζην κεηξψν κειεηεηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., θαζψο θαη εξγνιεπηηθήο επηρεηξήζεσο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 

ζηνηρ. α΄ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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4. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ε Γηαθήξπμε πξνβιέπεη ην είδνο 

θαη ηελ έθηαζε ησλ δηαηηζεκέλσλ αληαιιαγκάησλ θαη θαζνξίδεη ηελ αλαγσγή ζε 

θνηλή βάζε, εμέηαζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαδήηεζεο ηεο βέιηηζηεο πξνζθνξάο. Γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

αλαδφρνπ εθαξκφδεηαη, είηε ε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, είηε εηδηθή δηαδηθαζία, ε 

νπνία πξνθαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

 

Άξζξν 13 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

 

Όηαλ εθαξκφδεηαη έλα απφ ηα ζπζηήκαηα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ησλ άξζξσλ 

10 θαη 12 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απφ ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο, εθηφο απφ ηελ θχξηα πξνζθνξά ηνπο, θαη ελαιιαθηηθψλ 

πξνζθνξψλ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εθηφο αλ απηφ απνθιείεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε. Αλ νη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, θξίλνληαη φιεο σο 

ηζνδχλακεο αλεμάξηεηεο πξνζθνξέο. Δάλ νη πξνδηαγξαθέο δελ θαιχπηνληαη, αιιά νη 

ηερληθέο ιχζεηο θξίλνληαη σο ηθαλνπνηεηηθέο, ε Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί (πξηλ 

αλνηρηνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη καηαηψλνληαο θαηά ηα ινηπά ηε 

δεκνπξαζία) λα εμαγνξάζεη ηηο κειέηεο ησλ ιχζεσλ απηψλ θαη λα επαλαιάβεη ηε 

δεκνπξάηεζε βάζεη ησλ εμαγνξαζκέλσλ κειεηψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ - ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 

 

Άξζξν 14 

Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 

 

1. Ζ δεκνπξαζία γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δηελεξγείηαη κε βάζε ηε 

ζρεηηθή Γηαθήξπμε. Ζ Γηαθήξπμε εγθξίλεηαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ 

ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. 
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2. Ζ Γηαθήξπμε γηα ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο πεξηέρεη ηα εμήο ηνπιάρηζηνλ 

ζηνηρεία, αλάινγα κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξάο: 

 

α. Σελ επσλπκία ηνπ Δξγνδφηε. 

 

β. Σνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, 

θαη αλ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ εθπφλεζε κειέηεο. 

 

γ. Σε δηαδηθαζία αλάζεζεο, ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ηα ζηάδηα 

εμέηαζεο απηψλ εθ κέξνπο ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο, ηελ ηπρφλ δπλαηφηεηα θαη ηηο 

πξνζεζκίεο γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή δηαδηθαζηηθή 

ιεπηνκέξεηα. 

 

δ. Σελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο, ηελ έδξα ηνπ Δξγνδφηε ζηελ 

νπνία ζα γίλεη ε παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ νηθεία Δπηηξνπή θαη ηελ ψξα 

ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

ε. Σηο επηρεηξήζεηο πνπ γίλνληαη δεθηέο ζηε δεκνπξαζία, ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηνλ ηξφπν απφδεημεο ηεο ζπλδξνκήο απηψλ, 

θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ απφ ηε δηαδηθαζία. 

 

ζη. Σηο ππέξ ηνπ Δξγνδφηε απαηηνχκελεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο. 

 

δ. Σα ηπρφλ απαηηνχκελα πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο βεβαηψζεηο, 

δειψζεηο, αλαιχζεηο, παξαηεξήζεηο θ.ά. 

 

ε. Σνλ θαηάινγν ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζρεδίσλ, ηε ζεηξά ηζρχνο ηνπο 

θαη ην πνχ βξίζθνληαη δηαζέζηκα γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

 

ζ. αθείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

η. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο φξνπο ή ηξφπνπο πιεξσκήο θαη γηα ηηο 

επηβαξχλζεηο ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο κε θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θιπ. 

 

ηα. Σα θξηηήξηα βαζκνινγίαο γηα αλάδεημε ηεο βέιηηζηεο πξνζθνξάο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 12 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

ηβ. Σν ρξφλν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

ηγ. Σελ ηπρφλ απνδνρή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 



 21 

ηδ. Σν ηπρφλ δηθαίσκα πξναίξεζεο ππέξ ηνπ Δξγνδφηε θαη ην κέγηζην χςνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ ηπρφλ λέσλ ζπκβάζεσλ. 

 

3. ε πεξίπησζε θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, ε Γηαθήξπμε γηα ηελ εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα επηιεγνχλ γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε δεκνπξαζία, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πεξηιακβάλεη, επηπιένλ, ηελ πηζαλνινγνχκελε εκεξνκελία 

ζηελ νπνία νη επηιεγέληεο ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, θαζψο θαη ηελ 

απαηηνχκελε εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζηάδην ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

 

Άξζξν 15 

Καλόλεο δεκνζηόηεηαο θαη πξνζεζκίεο 

 

1. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα αλνηθηήο δεκνπξαζίαο 

δεκνζηεχεηαη ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο, ζην Σεχρνο 

Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

2. ε πεξίπησζε θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, ε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο 

Γηαθήξπμεο γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο. Οη πξνζθιήζεηο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πξνεπηιέγεζαλ απνζηέιινληαη ζηνπο παξαιήπηεο κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία. 

 

3. Όηαλ εθαξκφδνληαη ηα ζπζηήκαηα ησλ άξζξσλ 10 θαη 12 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, ε δεκνζίεπζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 40 εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο 

δεκνπξαζίαο. 

 

4. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο κπνξεί επηπξφζζεηα 

λα δεκνζηεχεηαη θαη ζην δηαδίθηπν. 

 

5. Όηαλ πξφθεηηαη γηα επαλάιεςε δεκνπξαζίαο θαη εθφζνλ ε επαλαπξνθήξπμή 

ηεο γίλεηαη πξηλ παξέιζνπλ ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία, 

φιεο νη πξνζεζκίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεηψλνληαη ζην κηζφ. 
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6. Σα έμνδα ησλ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο 

(ηεο αξρηθήο θαη ησλ ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ), βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη 

εηζπξάηηνληαη ή εθθαζαξίδνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 16 

Σεύρε δεκνπξάηεζεο 

 

1. Ζ Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο θαζνξίδεη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο θαη ζρέδηα, ηα νπνία, καδί κε απηή, ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε 

ηα ηεχρε απηά θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ πξφζθιεζε ή κε ηε 

ζχκβαζε. Ωο πξψην ζηε ζεηξά ηζρχνο ηεχρνο ηίζεηαη ππνρξεσηηθά ν παξψλ 

Καλνληζκφο. 

 

2. Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο είλαη ζρέδηα θαη θείκελα πνπ δίλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ 

έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζα αλαιάβεη ν 

αλάδνρνο κε ηε ζχκβαζε. 

 

3. Ο πξνυπνινγηζκφο κε ηνλ νπνίν δεκνπξαηείηαη έλα έξγν απνηειεί έλδεημε ηεο 

πξνεθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ θαη αλψηαην φξην πξνζθνξάο, εθφζνλ ε Γηαθήξπμε 

δελ νξίδεη ξεηά φηη επηηξέπνληαη πξνζθνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ή 

αξλεηηθέο εθπηψζεηο, αλάινγα κε ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα είλαη αλαιπηηθφο ή λα πεξηιακβάλεη θαη’ απνθνπή 

ηίκεκα γηα νιφθιεξν ην έξγν ή γηα ηκήκαηά ηνπ. 

 

4. Ο πξνυπνινγηζκφο ζπληάζζεηαη κε βάζε ην εγθεθξηκέλν απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Δξγνδφηε αλαιπηηθφ ηηκνιφγην εξγαζηψλ. 

 

5. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε 

ζρεηηθή δαπάλε, ηα γεληθά έμνδα θαη ην φθεινο ηνπ εξγνιάβνπ, δαπάλε γηα ην 

Φ.Π.Α. θαη πνζφ γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο, ην νπνίν νξίδεηαη ζε 9% ηεο δαπάλεο ησλ 

εξγαζηψλ γηα ηα έξγα θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζε 15% γηα ηα ινηπά έξγα. Αλ 

γίλεηαη ξεηή κλεία ζηα ζρεηηθά ηεχρε, κπνξεί λα δηαρσξίδνληαη νη ηηκέο ησλ εξγαζηψλ 

θαη λα πξνζηίζεηαη ζην ηέινο πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο, ην 

νπνίν νξίδεηαη ζε 15%. 
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6. Όηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη αλαιπηηθφο, νκαδνπνηνχληαη νη 

νκνεηδείο εξγαζίεο κε έλδεημε ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο δαπάλεο θάζε νκάδαο. Όηαλ δελ 

ππάξρεη ηέηνηα νκαδνπνίεζε, λνείηαη φηη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ απνηειεί κία 

νκάδα. ε έξγα ζηα νπνία ε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη αδχλαηε ή δπζρεξήο, 

κπνξεί ν πξνυπνινγηζκφο λα κελ πεξηιακβάλεη πνζφηεηεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, 

αιιά λα πξνβιέπεη κφλν ηελ θαη’ εθηίκεζε δαπάλε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. 

 

7. Αλάινγα κε ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξάο, νη πξνζθνξέο 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζπληάζζνληαη είηε ζε έληππα ηνπ Δξγνδφηε είηε κε βάζε 

ππνδείγκαηα απηνχ, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 

Άξζξν 17 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 

1. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

 

2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε, κε παξαπνκπή ζηα 

εζληθά πξφηππα ή ζηα αληίζηνηρα πξφηππα άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ζηα επξσπατθά πξφηππα ή ζε θνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

 

3. Γελ επηηξέπεηαη ε ζέζπηζε ζηε Γηαθήξπμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

κλεκνλεχνπλ πξντφληα ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο ή πξνέιεπζεο ή θαηαζθεπαζκέλα 

κε ηδηαίηεξεο κεζφδνπο. Γελ επηηξέπεηαη, ηδίσο, ε αλαθνξά εκπνξηθψλ ζεκάησλ, 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ή ηχπσλ, θαζψο θαη ε αλαθνξά νξηζκέλεο θαηαγσγήο ή 

νξηζκέλεο παξαγσγήο, εθηφο εάλ ζπλνδεχεηαη απφ ηε κλεία «ή ηζνδχλακν», ζε 

πεξίπησζε πνπ ν Δξγνδφηεο αδπλαηεί λα πξνβεί ζε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ κέζσ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ λα είλαη αξθνχλησο αθξηβείο θαη θαηαλνεηέο ζε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ ηζρχνπλ, εθφζνλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηθαηνινγνχληαη απφ ηε θχζε ηνπ 

δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ 

 

Άξζξν 18 

Γεληθνί όξνη ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο έξγνπ 

 

1. Ο Δξγνδφηεο κεξηκλά ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο έξγνπ, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη γηα 

ηνπο έιιελεο δηαγσληδφκελνπο, νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη ηνπ Δληαίνπ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ). 

 

2. Ζ ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο έξγνπ θαη ζε θάζε θάζε απηήο ινγίδεηαη 

σο πιήξεο απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

Άξζξν 19 

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία 

 

1. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζία νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε 

ζηαζεξφ γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην δχν ηνηο εθαηφ 

(2%) ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ έξγνπ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. ε 

πεξηπηψζεηο έξγσλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ ή επείγνληνο ραξαθηήξα, ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κέρξη ην ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο, κε αλάινγε επίζεο ζηξνγγπινπνίεζε. 

 

2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία επηηξέπεηαη λα έρνπλ 

πξνζεζκία ηζρχνο, ε νπνία φκσο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππεξβαίλεη θαηά 30 

εκέξεο ηνλ πξνδηαγξαθφκελν ρξφλν ηζρχνο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ. 

 

3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζία παξέρεηαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ 

Σακείνπ πληάμεσλ Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.), ή ηξαπεδψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Μπνξεί επίζεο λα παξέρεηαη θαη κε Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, γηα ηελ παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
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ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ή θαη άιισλ ρξενγξάθσλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη παξφκνηα 

ρξήζε ηνπο θαη κε ηελ ηηκή πνπ νξίδνπλ γηα απηά νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

4. Οη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδεθηέο απφ ηνλ 

Δξγνδφηε, ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε απηφλ, λα αλαθέξνπλ ζαθψο ηα ζηνηρεία 

ηεο επηρείξεζεο ππέξ ηεο νπνίαο παξέρνληαη θαη, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, ηα 

ζηνηρεία ηφζν απηήο φζν θαη θαζελφο απφ ηα κέιε ηεο, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην πνζφ 

γηα ην νπνίν παξέρεηαη ε εγγχεζε θαη ην ρξφλν ηζρχνο ηεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη 

ζηε Γηαθήξπμε, επηπιένλ δε λα πεξηιακβάλνπλ παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ην 

δηθαίσκα δηδήζεσο θαη αλάιεςε ππνρξεψζεσο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο 

εγγπήζεσο, ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε, κέζα ζε πέληε (5) ην πνιχ εκέξεο απφ 

ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο δήισζεο ηνπ Δξγνδφηε. 

 

5. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ αλαδεηρζέληα αλάδνρν, επηζηξέθεηαη 

κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε δέθα 

(10) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ινηπψλ 

ππνςεθίσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία επηζηξέθνληαη κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

6. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ αλαδεηρζέληνο αλαδφρνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

Δξγνδφηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 26 παξ. 3 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

 

7. ε πεξίπησζε θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ζην ζηάδην ηεο πξνεπηινγήο δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Ζ 

απαηηνχκελε εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ επηιεγέλησλ επηρεηξήζεσλ ζην ζηάδην 

ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ 

ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

–  ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Άξζξν 20 

Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο 

 

1. Αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνπξαζηψλ θαη γηα ηελ εηζήγεζε ζηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε Δπηηξνπή 

Γεκνπξαζίαο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

 

2. Ζ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε ζε πεξηπηψζεηο 

δεκνπξάηεζεο έξγσλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη απφ ηξία (3) κέιε ζηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο. ηηο δεκνπξαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη κε ηα ζπζηήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

δ΄ θαη ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε Δπηηξνπή 

Γεκνπξαζίαο ζπκπιεξψλεηαη, κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, θαη κε άιια 

κέιε, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα (4), ηα νπνία έρνπλ ηελ 

θαηάιιειε εηδηθή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. 

 

3. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζίαο νξίδεηαη ν 

πξφεδξνο θαη ν γξακκαηέαο ηεο, ν αλαπιεξσηήο πξφεδξνο, θαζψο θαη αξηζκφο 

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, πνπ αλαπιεξψλνπλ, θαηά ηε ζεηξά πνπ νξίδνληαη, 

νπνηαδήπνηε απφ ηα ηαθηηθά κέιε πνπ ηπρφλ ιείπνπλ, απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη. 

 

4. Ζ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο δηελεξγεί ηε δηαδηθαζία, παξαιακβάλεη ηηο 

πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ην παξαδεθηφ ή κε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο, αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο φπνπ απαηηείηαη, επηιέγεη 

ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην νηθείν θξηηήξην επηινγήο, θαη δηαβηβάδεη ην ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ ηεο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 

 

5. ε πεξίπησζε θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο παξαιακβάλεη 

θαη αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη εηζεγείηαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή 

ζρεηηθά κε ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ζην 

δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
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6. Με απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο είλαη δπλαηφλ λα νξίδεηαη κφληκε 

Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο, γηα ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζηψλ αλάζεζεο έξγσλ νξηζκέλεο 

θαηεγνξίαο ή χςνπο πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Άξζξν 21 

Γηεμαγσγή δεκνπξαζίαο κε αλνηθηή δηαδηθαζία 

 

1. Ζ δεκνπξαζία κε αλνηθηή δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ζε εκέξα θαη ψξα πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε δεκνπξαζία δελ 

δηελεξγεζεί θαηά ηελ αξρηθψο νξηζζείζα εκέξα ή αλ θαηά ηελ εκέξα απηή δελ 

ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ηφηε δηελεξγείηαη ζε άιιε εκέξα, ε νπνία νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. Ζ απφθαζε απηή γλσζηνπνηείηαη ζε φζνπο 

έιαβαλ ηεχρε δεκνπξάηεζεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία 

ηεο δεκνπξαζίαο, κε ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε.  ε πεξίπησζε πνπ θαη ζηε 

λέα απηή εκεξνκελία δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ή δελ ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, 

ηφηε ην έξγν, είηε επαλαδεκνπξαηείηαη είηε αλαηίζεηαη κε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

κε δηαπξαγκάηεπζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 γ. 3ε΄ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

 

2.  ε δεκνπξαζία έξγνπ κε θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ε θαηάζεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηπρφλ απαηηνχκελεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, γίλεηαη απηνπξνζψπσο, ζε πεξίπησζε αηνκηθήο 

επηρείξεζεο, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηελ αζθεί θαη ζε πεξίπησζε εηαηξίαο, απφ 

ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο ή απφ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ 

πξφζσπν. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, ηελ πξνζθνξά θαηαζέηνπλ, είηε φινη νη 

θνηλνπξαθηνχληεο, ν θαζέλαο εθπξνζσπνχκελνο ή αληηπξνζσπεπφκελνο φπσο 

παξαπάλσ, είηε θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο, ν νπνίνο νξίδεηαη κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. Γελ επηηξέπεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

δηαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ απφ ηνλ ίδην εθπξφζσπν. 

 

3. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζηηο δεκνπξαζίεο ππνβάιινληαη πάληα κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ επηγξαθή 

«νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην έξγν…». Σα ινηπά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηε Γηαθήξπμε, παξαδίδνληαη ζε ρσξηζηφ αλνηρηφ θάθειν. Αλ ε 
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πξνζθνξά πεξηιακβάλεη θαη ηερληθέο πξνηάζεηο ηνπ ππνςεθίνπ, ε ηερληθή πξνζθνξά 

ππνβάιιεηαη ζε ηξίην ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

 

4. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη πάληνηε απφ εθείλνλ πνπ εθπξνζσπεί 

λνκίκσο ηελ επηρείξεζε ή ηελ θνηλνπξαμία, ν νπνίνο κνλνγξάθεη ηηο πξνζθνξέο θαη 

θαηά θχιιν. Μνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ κπνξεί λα ζπκπιεξσζνχλ ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γεκνπξαζίαο κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο 

αξλεζεί λα κνλνγξάςεη, ηφηε κνλνγξάθεη ε επηηξνπή ηα ζρεηηθά θχιια θαη ε 

πξνζθνξά ζεσξείηαη ηζρπξή. 

 

5. Ζ έλαξμε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο Γεκνπξαζίαο κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη 

κεηά ηελ ψξα ιήμεο, εάλ ε παξάδνζε πξνζθνξψλ, πνπ έρεη αξρίζεη έγθαηξα, 

ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ζ 

ιήμε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 

επηηξνπήο κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο. Μεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο 

δελ γίλεηαη δεθηή θακία άιιε πξνζθνξά, νχηε θαη θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

έπξεπε λα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο. 

 

6. Ζ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ησλ   

νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε ε ππνβνιή ηνπο, γίλεηαη ηαπηφρξνλα. ηελ 

αλνηθηή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία δελ πξνβιέπεηαη ηερληθή αμηνιφγεζε, ε 

παξαιαβή θαη ε εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο γίλεηαη 

απζεκεξφλ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε εληαίν ζηάδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ 

έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκνπξαζίαο. 

 

7. Καηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο ειέγρεη ηελ 

θαλνληθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ηηο ππνβάιινπλ. 

Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη, θαηαρσξνχληαη θαηά ηε ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο 

ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ, ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

επηζηξέθεηαη ην ηπρφλ ππνβιεζέλ πξσηφηππν ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. 
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Ζ κε ππνβνιή ή ε κε λνκφηππε ππνβνιή νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απαξάδεθηε. 

 

8. Όηαλ εθαξκφδεηαη έλα απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ παξαγξάθσλ α΄, β΄, γ΄ θαη ε΄ ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, αθνινπζεί ακέζσο ε απνζθξάγηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία 

θαηαρσξνχληαη ζην πξαθηηθφ. Όηαλ εθαξκφδεηαη έλα απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ δ΄ θαη ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6, νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

θπιάζζνληαη θαη αλνίγνληαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζίαο, 

κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Αθνινπζεί ν πιήξεο έιεγρνο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ν νπνίνο 

νινθιεξψλεηαη ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο θαη δηελεξγείηαη θαηά ηε ζεηξά ηεο 

κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ηεο 

δεκνπξαζίαο δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα εκέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 

πξνζθνξψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο 

πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο 

εκέξεο, εθηφο εάλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο, ζε εκέξα θαη ψξα 

πνπ αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δξγνδφηε. 

 

9. Ζ δηεμαγσγή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο 

θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζίαο ή ζε παξάξηεκά ηνπ, πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο επηηξνπήο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δξγνδφηε, κε ηελ νπνία 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, φηη ην πξαθηηθφ δηαηίζεηαη γηα ελεκέξσζή 

ηνπο θαη φηη κπνξνχλ, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε, λα 

ππνβάινπλ ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο ηνπο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

10. Αλ θαηά ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή 

Γεκνπξαζίαο ην ππνβάιιεη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία εγθξίλεη ην 

απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. Αλ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο ηηο 

δηαβηβάδεη καδί κε ην πξαθηηθφ θαη ηε γλψκε ηεο επ’ απηψλ ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, 

ε νπνία εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά. 
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11. Όηαλ εθαξκφδεηαη έλα απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ δ΄ θαη ζη΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαη κεηά ηελ εθδίθαζε ησλ 

ηπρφλ ελζηάζεσλ απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο πξνρσξεί 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ησλ 

παξαγξάθσλ 5 - 7 ηνπ άξζξνπ 10 θαη φζσλ εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 

Άξζξν 22 

Γηεμαγσγή δεκνπξαζίαο κε θιεηζηή δηαδηθαζία 

 

1. Ζ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε, γίλεηαη ζηελ έδξα ηνπ Δξγνδφηε. Ζ 

Γηαθήξπμε κπνξεί λα πξνβιέπεη θαη άιιν ηξφπν παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ, θαζψο θαη 

λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαβίβαζεο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ή κε νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν ρσξίο εηδηθή πξνο ηνχην εμνπζηνδφηεζε. 

 

2. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη ηαρζεί γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξνεπηινγή, ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ καδί 

κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γεκνπξαζίαο. Καηάινγνο κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππέβαιαλ αίηεζε αλαξηάηαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δξγνδφηε. Ζ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο 

ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη επηιέγεη ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ έιαβε ππφςε ηεο. Σν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δξγνδφηε. Οη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε λα 

ππνβάινπλ ζηνλ Δξγνδφηε φιεο ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο ηνπο. 

 

3. Γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ απφ ηηο επηιεγείζεο επηρεηξήζεηο εθαξκφδεηαη 

θαη’ αλαινγία ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

Άξζξν 23 

Δλζηάζεηο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξαζηώλ 

 

1. Δλζηάζεηο θαηά ηνπ θχξνπο ησλ δεκνπξαζηψλ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλν απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ή απνθιείζηεθαλ απφ απηή ζε 
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νπνηνδήπνηε ζηάδην. Οη ελζηάζεηο κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλν γηα ηα ζηάδηα 

πξνεπηινγήο, θαηάζεζεο πξνζθνξψλ θαη αμηνιφγεζεο θαη γηα ιφγνπο πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. 

 

2. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ θαη απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, 

ε νπνία θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά. 

 

Άξζξν 24 

Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ - Κξηηήξην επηινγήο αλαδόρνπ 

 

1. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεζκεχνπλ ηνλ 

πξνζθέξνληα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε θαη δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ έμη (6) κελψλ. 

 

2. Ζ αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ πνπ δεκνπξαηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 

ζπζηήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄, γ΄, θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία, ε νπνία 

πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή. Ζ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ πνπ 

δεκνπξαηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ζπζηήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ δ΄ θαη ζη΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γίλεηαη θαηά ηηο εηδηθέο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 12. 

 

3. Αλ ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδεηρζέληνο κεηνδφηε έρεη ιήμεη θαη δελ 

ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνο ην ζθνπφ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε 

Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά κεηνδφηε, ζηνλ 

νπνίν θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο Γεκνπξαζίαο, εθφζνλ απηφο ζπκθσλεί ζηελ 

παξάηαζε, θαη νχησ θαζεμήο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

Άξζξν 25 

Έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 

 

1. Ζ δεκνπξαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηφο ηεο απφ ηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή. 
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2. Ζ δηαδηθαζία ή θαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο αθπξψλεηαη πξηλ απφ ηελ 

έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο 

Αξρήο, ελψ θαη ε εθδνζείζα απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθαιείηαη απφ ηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη έζησ θαη 

κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

α. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο εκθηινρψξεζαλ παξαβηάζεηο ησλ 

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ή ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην 

απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο θαη δελ κπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ άιισο, παξά 

κφλν κε ηελ αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ή θαη ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 

β. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ηειηθνχ κεηνδφηε θξίλεηαη απφ ηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή σο κε ηθαλνπνηεηηθή. Πξηλ απφ ηελ αθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο 

γηα ην ιφγν απηφ, ε Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί λα πξνζθαιέζεη ηνλ ηειηθφ κεηνδφηε 

ζε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. 

 

γ. Ο ζπλαγσληζκφο δελ ππήξμε επαξθήο ή ππάξρνπλ ζνβαξέο ππφλνηεο φηη νη 

δηαγσληδφκελνη ζπλελλνήζεθαλ γηα λα απνθχγνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ζπλαγσληζκφ. 

 

3. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εάλ δηαπηζηψζεη 

φηη εκθηινρψξεζαλ ιάζε ή παξαιείςεηο θαηά ηε δηαδηθαζία, λα ηελ αθπξψζεη 

κεξηθψο ή λα αλακνξθψζεη ην απνηέιεζκά ηεο ή λα δηαηάμεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ 

ην ζεκείν πνπ ζπληειέζηεθε ην ιάζνο ή ε παξάιεηςε. 

 

4. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα αλαθαιέζεη 

ηε Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, εάλ δελ έρεη 

πιένλ ελδηαθέξνλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή πξνθεηκέλνπ λα δεκνπξαηήζεη πάιη ην 

έξγν κε ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθψλ φξσλ ή λα ην θαηαζθεπάζεη κε νπνηνλδήπνηε 

άιιν λφκηκν ηξφπν. ηελ πεξίπησζε απηή, θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκφ δελ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα ην ιφγν απηφ. 
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ΜΔΡΟ ΗI 

ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΤ 

 

Άξζξν 26 

ύλαςε ζύκβαζεο 

 

1. ε πεξίπησζε δεκνπξαζίαο, ε ζχκβαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζπλάπηεηαη κε 

ηελ θνηλνπνίεζε, ζηνλ αλαδεηρζέληα κεηνδφηε, ηεο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο 

Αξρήο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. Οη ζπκβαηηθνί φξνη 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή Γηαθήξπμε, ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζρέδηα πνπ 

ηε ζπλνδεχνπλ ή ζηα νπνία γίλεηαη παξαπνκπή ή αλαθνξά, θαζψο θαη ζηηο κειέηεο 

ηνπ έξγνπ. Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη αλάκεζα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε κεηά 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ επηηξέπεηαη λα 

κεηαβάιιεη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

 

2. πγρξφλσο κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο, θαιείηαη εγγξάθσο ν αλαδεηρζείο κεηνδφηεο γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) 

εκέξεο. Μέζα ζηελ πξνζεζκία απηή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηηο 

ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη φια ηα ηπρφλ απαηηνχκελα έγγξαθα. 

 

3. Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ σο άλσ ζπκθσλεηηθνχ ή 

δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζηνηρεία, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη θαηαπίπηεη ππέξ 

ηνπ ηειεπηαίνπ, σο εηδηθή πνηλή, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία. 

 

4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ σο άλσ ζπκθσλεηηθνχ επαλππνινγίδνληαη, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ  έθπησζε, νη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο γηα ην θφξν πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (Φ.Π.Α.) θαη ηηο απξφβιεπηεο δαπάλεο. 

 

5. ε πεξίπησζε δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Ο αλάδνρνο θαιείηαη εγγξάθσο γηα ηελ 
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ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε πξνο δηαπξαγκάηεπζε θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο. Μέζα ζηελ πξνζεζκία απηή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα πξνζθνκίζεη ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη φια ηα ηπρφλ απαηηνχκελα έγγξαθα. Αλ ν 

αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ή δελ πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία, καηαηψλεηαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

Δξγνδφηε, σο εηδηθή πνηλή, ε ηπρφλ θαηαηεζείζα εγγχεζε. 

 

6. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα θαη ηελ 

αθξηβή δηεχζπλζή ηνπ. Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, 

θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Μέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο απηήο, 

θάζε θνηλνπνίεζε εγγξάθνπ πξνο ηνλ αλάδνρν ζηελ αξρηθψο δεισζείζα δηεχζπλζε, 

επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο. 

 

7. πγρξφλσο κε ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν 

αλάδνρνο νξίδεη εγγξάθσο θαη αληίθιεην, θάηνηθν Θεζζαινλίθεο. Ζ ζρεηηθή δήισζε 

ηνπ αλαδφρνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ δήισζε ηνπ νξηδνκέλνπ σο αληηθιήηνπ, φηη 

απνδέρεηαη ην γελφκελν δηνξηζκφ ηνπ. Κάζε θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ αληίθιεην 

ζεσξείηαη φηη γίλεηαη πξνο ηνλ αλάδνρν. Αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ είλαη δπλαηή 

κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη 

πάληνηε ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ, εάλ απηφο αξλεζεί 

ηελ παξαιαβή εγγξάθσλ ή απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ έδξα ηνπ ή γεληθά θξηζεί 

σο αθαηάιιεινο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη 

ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε λέν αληίθιεην. 

 

Άξζξν 27 

Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

 

1. Γηα ηελ αλάιεςε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ην 

χςνο ηεο αλέξρεηαη γεληθά ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Δξγνδφηε (ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ Φ.Π.Α.). ε πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθψλ έξγσλ ή έξγσλ ζηα νπνία ν ρξφλνο εθηέιεζεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, ε 

Γηαθήξπμε κπνξεί λα νξίδεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ εγγχεζεο, φρη φκσο πέξαλ ηνπ δέθα 
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ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δξγνδφηε. ε πεξίπησζε δηαδηθαζίαο κε 

δηαπξαγκάηεπζε, ε εγγχεζε νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

2. ε θάζε Γηαθήξπμε έξγνπ, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην πξψην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά έλα 

φξην πνζνζηνχ έθπησζεο, πάλσ απφ ην νπνίν ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζθνκίδεη, επηπιένλ ηεο εγγχεζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πξφζζεηε 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, σο αθνινχζσο: Γηα ηηο πξψηεο δέθα εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 

έθπησζεο κεηά ην σο άλσ φξην, κηζή (0,5) εθαηνζηηαία κνλάδα εγγχεζεο γηα θάζε 

κνλάδα έθπησζεο. Γηα ηηο επφκελεο δέθα εθαηνζηηαίεο κνλάδεο έθπησζεο, κία (1) 

κνλάδα γηα θάζε κνλάδα έθπησζεο. Σέινο, γηα ηηο επφκελεο κνλάδεο έθπησζεο, 

κηάκηζε (1,5) κνλάδα εγγχεζεο γηα θάζε κνλάδα έθπησζεο, έσο φηνπ ζπκπιεξσζεί 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ πξφζζεηεο εγγχεζεο ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δξγνδφηε (ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ Φ.Π.Α.). 

 

3. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απμάλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη ζε θάζε 

πιεξσκή πξνο ηνλ αλάδνρν. Οη θξαηήζεηο αλέξρνληαη ζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζηελ 

πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ εξγαζηψλ θαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζηελ αμία ησλ 

πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε, κέρξηο φηνπ απηά 

ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. Οη θξαηήζεηο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ νπνηεδήπνηε 

απφ ηνλ αλάδνρν, κεξηθά ή νιηθά, κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή. Οη εγγπήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο 

ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

επηκεηξήζεηο. Ζ κείσζε απνθαζίδεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ εηδηθφ απνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο 

νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί νη επηκεηξήζεηο. 

 

4. Γηα ηηο ηπρφλ ζπκβάζεηο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ππνγξάθνληαη ζην 

πιαίζην ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, πξηλ απφ ηελ 

ππνγξαθή, εγγχεζε, ην πνζνζηφ ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη επί ηνπ πνζνχ ηεο 

ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηζνχηαη κε ην γεληθφ πνζνζηφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζην νπνίν πξνζηίζεηαη ην ήκηζπ 

ηνπ πνζνζηνχ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηεη θαηά ηελ παξάγξαθν 2. 

 

5. Αλ απνθαζηζζεί, απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, κείσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

ζχκβαζεο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ηνπ πξνο θαηαβνιή εξγνιαβηθνχ 
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αληαιιάγκαηνο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κεηψλεηαη αλαιφγσο. Ζ 

κείσζε ησλ εγγπήζεσλ απνθαζίδεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

6. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο θαη πηζηνπνίεζεο εξγαζηψλ πνπ αλέξρνληαη 

ζε πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζχκβαζεο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, επηζηξέθεηαη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη 

ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) 

ηεο ηπρφλ πξφζζεηεο εγγχεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2. ηε ζπλέρεηα, θάζε θνξά πνπ 

απμάλνληαη νη εθηειεζζείζεο θαη πηζηνπνηεζείζεο εξγαζίεο θαηά είθνζη (20) 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο, επηζηξέθεηαη αλάινγν πνζνζηφ ηεο ηπρφλ πξφζζεηεο εγγχεζεο, 

ελψ ην ζχλνιν απηήο επηζηξέθεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξάησζεο ηνπ 

έξγνπ. 

 

7. Ζ εγγχεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φπσο ηπρφλ 

ζπκπιεξψζεθε κε ηηο εγγπήζεηο ιφγσ ηεο ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

εξγαζηψλ, πεξηνξίδεηαη ζε πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%), ακέζσο κεηά ηελ 

έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. Σν ζχλνιν ηεο εγγχεζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 επηζηξέθεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο 

Παξαιαβήο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ. 

 

8. Οη εγγπήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαηαπίπηνπλ πάληνηε ππέξ ηνπ 

Δξγνδφηε θαη θαιχπηνπλ, ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ρσξίο θακία δηάθξηζε, ηελ πιήξε θαη 

πηζηή εθαξκνγή φισλ αλεμαηξέησο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, θαζψο 

θαη θάζε απαίηεζε ηνπ Δξγνδφηε απέλαληη ζηνλ αλάδνρν, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή θαη εμαηηίαο απηνχ. Ζ θαηάπησζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ζ ηπρφλ ππνβνιή αηηήζεσο εμψδηθεο επίιπζεο ηεο 

δηαθνξάο θαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ αλαζηέιιεη ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηεο 

εγγχεζεο. 

 

9. Οη εγγπήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Άξζξν 28 

Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ - Δπίβιεςε - Γηαπίζησζε πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ 

 

1. Ζ παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε δηνίθεζε ησλ έξγσλ αζθνχληαη απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ε νπνία νξίδεη ηνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ ζα 

αλαιάβνπλ ηελ επίβιεςε, πξνζδηνξίδεη ηα θαζήθνληά ηνπο, φηαλ είλαη πεξηζζφηεξνη 

απφ έλαο, παξαθνινπζεί ην έξγν ηνπο θαη γεληθά πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα πνπ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

 

2. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία νξίδεη, σο επηβιέπνληεο θαη βνεζνχο απηψλ γηα ην 

έξγν ή ηκήκαηά ηνπ ή είδε εξγαζηψλ, ηερληθνχο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηελ 

αληίζηνηρε δπλαηφηεηα. Οη επηβιέπνληεο απνηεινχλ ηνπο άκεζνπο βνεζνχο ηνπ 

πξντζηάκελνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην έξγν, φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. Γελ απνθιείεηαη ε άζθεζε ηεο επίβιεςεο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξντζηάκελν 

ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

3. ηα θαζήθνληα ησλ επηβιεπφλησλ πεξηιακβάλνληαη, ε παξαθνινχζεζε θαη ν 

έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθά ε πηζηή εθπιήξσζε 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν. Οη βνεζνί ησλ επηβιεπφλησλ  

αζθνχλ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη θαη έρνπλ αλάινγεο επζχλεο. 

 

4. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο έξγνπ κε απηεπηζηαζία, ε Δπίβιεςε νξγαλψλεη θαη 

δηεπζχλεη ηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαηά ηνλ νηθνλνκνηερληθά πξνζθνξφηεξν 

ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ 

ηνπ. 

 

5. Ζ ππνρξέσζε ηεο Δπίβιεςεο λα πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ πηζηή 

εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, δελ κεηψλεη ζε θακηά 

πεξίπησζε ηηο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ θαη ηε ζχκβαζε. 
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6. Ζ επίβιεςε κπνξεί λα αζθεζεί, εθηφο απφ ηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, θαη ζε φινπο 

ηνπο ρψξνπο πνπ εθηεινχληαη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο επίβιεςεο ζηα εξγνζηάζηα πνπ ηπρφλ 

θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ θξίλεη 

απαξαίηεην ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Ο δηεπζχλσλ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ηα 

έξγα (εξγνηαμηάξρεο) ππνρξενχηαη, κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ, δηεπζχλνπλ ή 

επηζεσξνχλ ηα έξγα, θαηά ηηο κεηαβάζεηο γηα επίβιεςε, έιεγρν ή επηζεψξεζε ζηνλ 

ηφπν ησλ έξγσλ ή ζηνπο άιινπο ηφπνπο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

7. ε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ ή ηερληθψο πνιχπινθσλ ή εμεηδηθεπκέλεο 

ηερλνινγίαο έξγσλ, ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκαηα ηνπο, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε 

θαζεθφλησλ ζπκβνχινπ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο (ηερληθνχ, λνκηθνχ, νηθνλνκηθνχ 

ζπκβνχινπ, ζπκβνχινπ νξγαλψζεσο, θιπ.) ζε εκεδαπά ή αιινδαπά, θπζηθά ή 

λνκηθά, πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε θαη εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ. Ζ αλάζεζε γίλεηαη κε ζχκβαζε. Ο ηξφπνο 

αλάζεζεο, νη παξερφκελεο απφ ην ζχκβνπιν ππεξεζίεο, νη φξνη ηεο ζχκβαζεο, ε 

ακνηβή θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. 

 

8. Δθφζνλ παξίζηαηαη αλάγθε δηαπίζησζεο πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε απηνςία, ε νπνία ελεξγείηαη απφ 

θαηάιιειν ηερληθφ ππάιιειν ή επηηξνπή απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο πνπ ζπληάζζνπλ 

ζρεηηθή έθζεζε. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί λα απνθαζίδεη ηε ζπκκεηνρή, ζηελ σο 

άλσ επηηξνπή, θαη εμσηεξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο. Όηαλ 

δηελεξγνχληαη ηέηνηεο απηνςίεο θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο, εάλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε. 

 

Άξζξν 29 

Τπεξεκεξία ηνπ Δξγνδόηε 

 

Αλ ν Δξγνδφηεο θαηαζηεί ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε κφλν 

γηα ηηο ζεηηθέο ηνπ δεκηέο, πνπ πξνθαινχληαη κεηά ηελ επίδνζε απφ απηφλ ζρεηηθήο 

έγγξαθεο φριεζεο πξνο ηνλ Δξγνδφηε. ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο απφ θαζπζηέξεζε 
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πιεξσκήο, νη ζεηηθέο δεκηέο νθείινληαη θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην λφκηκν 

ηφθν ππεξεκεξίαο. 

 

Άξζξν 30 

Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί κε απφιπηε αθξίβεηα ηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε, ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη λα πξνρσξεί ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα απηνχ. Δάλ απφ ηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή, πξνθχπηεη αζπκθσλία δεδνκέλσλ, αζάθεηα ή έιιεηςε, ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζεκάλεη εγγξάθσο θαη ακειιεηί ηα παξαπάλσ, λα 

εθθξάζεη ηελ πιήξε θαη ζαθή γλψκε ηνπ θαη δεηήζεη ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. Δάλ ν αλάδνρνο ακειήζεη λα ελεξγήζεη ηα παξαπάλσ, ηφηε ππνρξενχηαη 

λα εθαξκφζεη ηηο επί ηνπ ζέκαηνο απνθάζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, κε ηδία 

επζχλε θαη δαπάλεο. 

 

2. Ζ επί ηε βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ρνξήγεζε νπνησλδήπνηε εληνιψλ θαη 

νδεγηψλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηε 

ζπλνιηθή επζχλε πνπ ππέρεη έλαληη ηνπ Δξγνδφηε. Οη έγγξαθεο εληνιέο θαη νδεγίεο 

ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο νπδφισο ζπλεπάγνληαη ηελ ππνρξέσζε κεηαβνιήο ηνπ 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ επηπξνζζέησο θαη απαξαηηήησο 

φιεο νη πξνο ηνχην πξνυπνζέζεηο, δηφηη ηεθκαίξεηαη πσο ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πιήξε 

γλψζε απάλησλ ησλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηεο ζχκβαζεο, ε δε ππνγξαθή απηήο έρεη 

επίζεο θαηεμνρήλ ηελ έλλνηα ηεο αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο ησλ ηερληθψλ ιχζεσλ θαη 

κεζφδσλ πνπ απηή πηνζεηεί. Δάλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ζπγθεθξηκέλε εληνιή ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηφηε νθείιεη λα εθδειψζεη ηε δηαθσλία ηνπ εγγξάθσο θαη 

ακειιεηί, είλαη φκσο ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ηελ εληνιή. 

 

3. Οη έγγξαθεο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ 

ηπρφλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ, είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο δελ 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ 

ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, έζησ θαη αλ απηέο βειηηψλνπλ ην έξγν. Αλ ε ρσξίο έγθξηζε  

κεηαβνιή επηθέξεη κείσζε πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ, ηφηε θαηαβάιιεηαη κφλν ε αμία 
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ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζζεί, ρσξίο λα απνθιείεηαη 

θαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο θαθνηερλίεο. 

 

4. ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε δηαηαγή γηα ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο 

δίλεηαη πξνθνξηθά ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ θαη θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην. Αλ ηε 

δηαηαγή απηή ηε δψζεη ν επηβιέπσλ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο εγγξάθσο ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, γηα ηελ έθδνζε δηαηαγήο απφ απηή. Αλ ε σο άλσ δηαηαγή 

δηαθνξνπνηεί κεξηθά ή νιηθά ηηο εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα, ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη 

γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη εθηειέζεη ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο Δπίβιεςεο, κέρξη ηε 

ιήςε ηεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

5. Δθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

δηαζέζεη γηα ην έξγν φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά, κεραλήκαηα, νρήκαηα, 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα. Ο αλάδνρνο, ζε θάζε 

πεξίπησζε, βαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δαπάλεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο, ηειείσο ελδεηθηηθά, είλαη νη δαπάλεο ησλ κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη 

δαπάλεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο 

κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο ηνπο θιπ., νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, 

ζπληήξεζεο, απφζβεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, νη θφξνη, ηέιε, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο γηα 

ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, ελέξγεηαο θαη ελ γέλεη ππεξεζίεο νπνηνπδήπνηε Οξγαληζκνχ ή 

Δπηρείξεζεο Κνηλήο Ωθειείαο, ηα έμνδα εθηεισληζκνχ εηζαγφκελσλ πιηθψλ θαη 

κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ θαηαζθεπήο ησλ ζηαζεξψλ 

ζεκείσλ, ησλ θαηακεηξήζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ, νη δαπάλεο θαηαζθεπήο 

πξνζπειάζεσλ πξνο ην έξγν θαη ζηηο ζέζεηο γηα ηε ιήςε πιηθψλ, νη δαπάλεο 

νξγάλσζεο θαη δηάιπζεο ησλ εξγνηαμίσλ, νη δαπάλεο απνδεκηψζεσλ δεκηψλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ, ζηνλ Δξγνδφηε ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, νη δαπάλεο ζπληεξήζεσο 

εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, νη δαπάλεο θαζαξηζκνχ ηνπ 

εξγνηαμίνπ θαη γεληθά θάζε είδνπο δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή θαη έληερλε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

6. Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο 

επηβαξχλζεηο, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη 

ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Καη’ εμαίξεζε, άιινη θφξνη πνπ επηβαξχλνπλ άκεζα 



 41 

ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά 

ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, 

απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δχν 

πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο ηπρφλ 

παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ. 

 

7. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ, ζην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνδφηε ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, θαζψο θαη 

γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.). 

 

8. Ο αλάδνρνο νθείιεη επηπιένλ λα ιακβάλεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φια 

ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο, πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Γηα ηε ιήςε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε 

επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο 

έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα. 

 

9. Πέξα απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα δηαζέηεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε κπνξεί λα νξίδεη θαη’ εθηίκεζε 

ηνλ αξηζκφ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο, πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο αξηζκφο απηφο 

πξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα 

θαηαζθεπήο ηνπ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα απαηηήζεη ηελ 

απνκάθξπλζε, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ζηειέρνπο πνπ θξίλεηαη 

αθαηάιιειν, θαζψο θαη λα δηαηάμεη ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ. 

 

10. Αλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κεηά απφ 

γξαπηή φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαιεί ηνλ αλάδνρν λα εμνθιήζεη ηνπο 

δηθαηνχρνπο κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ν αλάδνρνο δελ 

ζπκκνξθσζεί, ηφηε ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ 

νθεηινκέλσλ θαη πιεξψλεη απεπζείαο ηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ, 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε βάξνο ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο. 
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Παξάιιεια δηαηεξνχληαη φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ Δξγνδφηε λα ιάβεη ζσξεπηηθά θαηά 

ηνπ αλαδφρνπ θαη θάζε άιιν λφκηκν κέηξν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θήξπμεο απηνχ 

εθπηψηνπ θαη ηεο θαηάπησζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

 

11. Ο αλάδνρνο θέξεη ηελ επζχλε θαη ην νηθνλνκηθφ βάξνο γηα ηελ αλεχξεζε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ αδξαλψλ πιηθψλ ή άιισλ πιηθψλ, πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην 

εκπφξην, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε. Οη πεγέο απηέο πξηλ απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ε νπνία 

κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηε ρξήζε αθαηάιιεισλ ή απξφζθνξσλ γηα ηα έξγα πεγψλ. 

 

12. Σα πιηθά πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ 

θαζαίξεζε παιαηψλ έξγσλ, αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Δξγνδφηε θαη βξίζθνληαη 

ζηε ζεκαηνθπιαθή ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα θάζε απψιεηα, βιάβε ή 

θαηαζηξνθή ηνπο απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία. Ο αλάδνρνο δελ απνδεκηψλεηαη 

γηα ηηο δαπάλεο θχιαμήο ηνπο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, θαη 

νθείιεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα λα απνηξαπεί ή λα είλαη φζν ην δπλαηφ 

κηθξφηεξε ε βιάβε ησλ πιηθψλ θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο. Υξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ 

απφ ηνλ αλάδνρν είλαη επηηξεπηή κεηά απφ δηαηαγή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ε 

νπνία ζα θαλνλίδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο ζπλέπεηεο, θαη ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ κεηαμχ ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

 

13. ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα πιηθά, κεραλήκαηα ή κέζνδνη εξγαζίαο, πνπ 

απαηηνχληαη γηα ην έξγν, θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα 

απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο 

βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

14. Οπνηαδήπνηε δεκία ή απψιεηα πιηθψλ ζην έξγν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

εξγνηαμίνπ θιπ., πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγνιαβίαο, πιελ απηψλ πνπ πξνέξρνληαη εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ Δξγνδφηε, βαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη. 

 

15. ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, έλαληη ηνπ 

Δξγνδφηε, γηα ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο. 

 

16. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηα ειαηηψκαηα ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο, θαζψο θαη ηελ χπαξμε επίβιεςεο θαη δηεχζπλζεο ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο 
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Δξγνδφηε, γηα λα θαιχςεη ή λα άξεη ηελ επζχλε ηνπ, σο πξνο ηελ πιήξε, πξνζήθνπζα 

θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

17. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 

εάλ ηπρφλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα 

ηέρλεο. Οη δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Γηα 

ηελ θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ ή ηελ ηπρφλ δηαθνπή ηνπο απφ απηή ηελ αηηία, έρνπλ 

εθαξκνγή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

18. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε 

άιισλ έξγσλ ή εξγαζηψλ ηνπ Δξγνδφηε, πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο 

εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ. Τπνρξενχηαη επίζεο λα πξνζηαηεχεη ηηο ππάξρνπζεο 

θαηαζθεπέο θαη εθκεηαιιεχζεηο απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη, 

ρσξίο κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ, λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε 

απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ βιαβψλ ή δηαθνπψλ. 

 

Άξζξν 31 

Αζθαιίζεηο πξνζσπηθνύ θαη έξγσλ  

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην Η.Κ.Α. θαη ζηα ινηπά 

αζθαιηζηηθά ηακεία ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη 

ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ, έλαληη 

αηπρεκάησλ, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε 

άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη γηα ην  

αιινδαπφ πξνζσπηθφ. 

 

2. Οπνηαζδήπνηε θχζεο αηπρήκαηα ή δεκίεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε 

ηξίηνπο ή θαη ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην έξγν θαη νθείινληαη 

ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ηνλ ίδην. 

 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη, γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπ θαη «θαηά 

παληφο θηλδχλνπ», ην έξγν, θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο πιηθά, γηα ην ρξνληθφ 
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δηάζηεκα απφ ηελ παξαιαβή κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. ηα πιαίζηα ηεο 

«θαηά παληφο θηλδχλνπ» αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη 

αζθαιηζκέλεο ηηο πάζεο θχζεσο κεηαθνξέο θαη λα θαιχςεη κε πιήξε αζθάιεηα θαη 

ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ ηνπ. ε θακία πεξίπησζε, νχηε ζε πεξίπησζε αλσηέξαο 

βίαο ή αηπρήκαηνο, ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ Δξγνδφηε 

απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα ηνπ έξγνπ ή κεραλήκαηνο. 

 

4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ γηα ελδερφκελεο 

δεκίεο πξνο ηξίηνπο, ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηφζν θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ή ηεο ηπρφλ 

εθκεηάιιεπζεο απηνχ. 

 

5. Οη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ηνπ έξγνπ θαη αζηηθήο 

επζχλεο πξνο ηξίηνπο, πεξηιακβάλνληαη ζε έλα εληαίν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ην 

νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηνλ Δξγνδφηε, καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο 

ηεο πξψηεο δφζεο ησλ αζθαιίζηξσλ, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζπλάπηεηαη, κε δαπάλεο 

ηνπ αλαδφρνπ, κε κία ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.). ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην 

πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά ν φξνο, φηη ζηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «αζθαιηδφκελνο» 

πεξηιακβάλεηαη ν αλάδνρνο θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη απφ 

απηφλ, κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, 

θαζψο επίζεο ν Δξγνδφηεο θαη νη ηπρφλ ππεξγνιάβνη θαη κειεηεηέο. Αλάινγα κε ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα θαη ην κέγεζνο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί 

λα δεηά απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία λα δειψλεη ηνλ ηξφπν αληαζθάιηζεο θαη 

ελδερνκέλσο λα απνξξίπηεη ην αληίζηνηρν αζθαιηζηήξην, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλεπάξθεηαο ή αθεξεγγπφηεηαο εθ κέξνπο ησλ αζθαιηζηψλ. 

 

6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή θαηά ηα 

αλσηέξσ εηαηξία, ηα απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο 

νηθείεο δηαηάμεηο. Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ 

αζθαιηζηεξίσλ είλαη ν αλάδνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη ζηνλ 

Δξγνδφηε γηα έιεγρν φπνηε ηνπ δεηεζεί. 
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7. ε πεξίπησζε πνπ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαπηζηψζεη, φηη νπνηαδήπνηε εθ 

ησλ αζθαιίζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ έρεη ζπλαθζεί, ή έρεη παχζεη λα ηζρχεη, ελ 

φισ ή ελ κέξεη, ή δελ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ 

άξζξν θαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ή φηη ν αλάδνρνο ακειεί ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

λα θαηαβάιεη νθεηιφκελα αζθάιηζηξα, ηφηε ηνλ θαιεί λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο 

παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ν 

αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί, ηφηε ν Δξγνδφηεο κπνξεί λα πξνβεί ν ίδηνο ζηε ζχλαςε 

ησλ ζρεηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ή θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ 

αζθαιίζηξσλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε βάξνο ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπ 

αληαιιάγκαηνο. Παξάιιεια δηαηεξνχληαη φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ Δξγνδφηε λα ιάβεη 

ζσξεπηηθά θαηά ηνπ αλαδφρνπ θαη θάζε άιιν λφκηκν κέηξν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θήξπμεο απηνχ εθπηψηνπ θαη ηεο θαηάπησζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

 

8. Με ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θάζε έξγνπ είλαη δπλαηφ λα κεηαβάιινληαη νη 

παξαπάλσ φξνη ηεο αζθάιηζεο ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ 

έξγνπ. Με ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηα πνζά αζθάιηζεο, νη 

γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηνπ θάζε είδνπο αζθάιηζεο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο 

ιεπηνκέξεηεο. 

 

Άξζξν 32 

Υξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ  

 

1. Γηα ηελ νξζή εθηέιεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο, κεηά ηελ 

έλαξμε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη αθνχ ιάβεη ππνρξεσηηθά ππφςε ηηο ηπρφλ 

πξνβιεπφκελεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζπληάζζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη ην ππνβάιεη 

πξνο έγθξηζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

ζηε Γηαθήξπμε. Σν πξφγξακκα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε ηπρφλ 

δηνξζψζεηο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν. Σν εγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Μέζα ζηελ παξαπάλσ 

πξνζεζκία, ν αλάδνρνο ππνβάιεη θαη πιήξεο ζρέδην νξγάλσζεο ηεο εθπφλεζεο ηεο 

ηπρφλ κειέηεο θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ εξγνηαμίνπ (κεηαθνξέο, γξαθεία, απνζήθεο 

θιπ.), ζην νπνίν ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ηπρφλ χπαξμε άιισλ αλαδφρσλ. 
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2. Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη κε ηε κέζνδν δηθηπσηήο αλάιπζεο 

(κέζνδνο θξηζίκνπ δηαδξνκήο) θαη παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο 

GANΣΣ. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ δηαγξάκκαηνο απηνχ, ν αλάδνρνο θαηαλέκεη ηηο 

απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ζε έλα ινγηθφ πιήζνο 

δξαζηεξηνηήησλ, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ απνηηκάηαη ζε εβδνκάδεο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα δηαθξίλνληαη ζαθψο κεηαμχ ηνπο θαη λα είλαη δπλαηφ λα 

κεηξεζεί ε πξφνδνο ηνπο. 

 

3. Σν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο πνπ γίλνληαη νη παξαγγειίεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 

πιηθψλ θαη πξνβιέπεη έγθαηξε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο 

έγθξηζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ παξαγγειία. Δπίζεο 

πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο θαη απαηηήζεηο ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο θαη ηνπ 

Δξγνδφηε πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. 

 

4. Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο, ν αλάδνρνο, θαηά ηε 

ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη πξνβιέπεη ηε 

δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε ή θαη ηξίηε βάξδηα, εάλ δελ επαξθεί ε θαλνληθή 

βάξδηα, κε ή ρσξίο ππεξσξίεο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε αξγίεο ή ενξηέο. 

Γηα ηηο ηπρφλ επηπιένλ βάξδηεο, ππεξσξίεο, αξγίεο θαη ενξηέο, ν αλάδνρνο δελ 

δηθαηνχηαη απνδεκίσζε. 

 

5. Σν αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ εθαξκφδεηαη κε ηελ έγθξηζή ηνπ θαη 

αλαζεσξείηαη κε ην πέξαο θάζε ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, θαζψο θαη φηαλ 

κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα 

κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη εληφο ησλ εθεί 

πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ. 

 

6. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γίλεηαη αλά 

εβδνκάδα, κε ηελ εβδνκαδηαία αλαθνξά ηνπ έξγνπ, ηελ νπνία ζπληάζζεη θαη 

ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ν αλάδνρνο. 

 

7. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε ζπλππνβνιή, κε ηα 

πξνεγνχκελα, θαη άιισλ ζηνηρείσλ (φπσο π.ρ. δηαγξάκκαηα θαηαζθεπήο ηκεκάησλ 

ηνπ έξγνπ κε ελδείμεηο ηνπ κέξνπο πνπ εθηειέζζεθε, ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ 

θιπ.), πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζζεί πιήξεο εηθφλα ηεο αλαθεθαιαησηηθήο, ζε θάζε 
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ρξνληθή πεξίνδν, πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ζε ζχγθξηζε πάληα κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν  33 

Κνηλνπνηήζεηο ζηνλ αλάδνρν - Δθπξνζώπεζε 

 

1. Οη θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηνπ Δξγνδφηε πξνο ην αλάδνρν ή ηνλ αληίθιεηφ 

ηνπ γίλνληαη θαηά πεξίπησζε κε επηζηνιή, κε παξάδνζε επί απνδείμεη ή κε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο  Γηθνλνκίαο. 

 

2. Ο αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηε λφκηκε εθπξνζψπεζή 

ηνπ ή ηνπο ηπρφλ πιεξεμνχζηνπο ηνπ. 

 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο ππνγξαθήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, ησλ 

επηκεηξήζεσλ, ησλ Πξσηνθφιισλ Παξαιαβήο Αθαλψλ Δξγαζηψλ (Π.Π.Α.Δ.), ησλ 

Πξσηνθφιισλ Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), ησλ 

Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ, ησλ ζπκβάζεσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηερληθφ, ν νπνίνο έρεη 

ηε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε θαη είλαη απνδεθηφο απφ ηνλ Δξγνδφηε. Ο ελ ιφγσ 

ηερληθφο κπνξεί λα είλαη νιηθά ή κεξηθά θαη πιεξεμνχζηνο ή εθπξφζσπνο ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν  34 

Γηεύζπλζε έξγνπ από ηνλ αλάδνρν 

 

1. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, ν αλάδνρνο γλσζηνπνηεί 

ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηα ηερληθά ζηειέρε θαη ηνπο ηπρφλ κειεηεηέο ηνπ έξγνπ. 

 

2. Γηεπζχλσλ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ην έξγν (εξγνηαμηάξρεο) είλαη πάληνηε 

έκπεηξνο δηπισκαηνχρνο κεραληθφο αληίζηνηρεο κε ην έξγν εηδηθφηεηαο θαη 

εκπεηξίαο, κε εηδηθή θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα, ν νπνίνο έρεη 

εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ε πεξίπησζε αιινδαπήο αλαδφρνπ 

επηρείξεζεο, ν εξγνηαμηάξρεο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ρεηξίδεηαη πιήξσο ηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, γηα θάζε 
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ηκήκα ηεο εθηέιεζεο πξέπεη λα ππάξρεη ππεχζπλνο δηπισκαηνχρνο κεραληθφο 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη εκπεηξίαο. Ο αξηζκφο, ε εκπεηξία θαη ε εηδηθφηεηα ησλ 

κεραληθψλ εμεηδηθεχνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

3. Γηα ηελ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ κεραληθψλ, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα 

πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Δπίζεο, δειψλεη ην κεραληθφ πνπ είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο λα αλαπιεξψλεη ηνλ εξγνηαμηάξρε, φηαλ απηφο απνπζηάδεη. 

 

4. Ο εξγνηαμηάξρεο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ ζεσξνχληαη, απηνδηθαίσο απφ ην 

δηνξηζκφ ηνπο, πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνη λα εθπξνζσπνχλ ηνλ αλάδνρν ζε φια ηα 

ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, 

εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή παξαηεξήζεσλ ηνπ Δξγνδφηε επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο 

θαη ηεο ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ θαη ζηνηρείνπ, ηνπ νπνίνπ ε ππνγξαθή 

πξνβιέπεηαη επηηφπνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο, επηκεηξήζεηο, αλαθνξέο, αιιεινγξαθία 

θιπ). 

 

5. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί νπνηεδήπνηε λα δεηά εγγξάθσο ηελ 

αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε εθ ησλ παξαπάλσ κεραληθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπο απνκαθξχλεη θαη λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε 

άιινπο, ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκφο ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

6. Ο εξγνηαμηάξρεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έληερλε, άξηηα θαη αζθαιή εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ. 

 

7. Ο δηνξηζκφο ησλ παξαπάλσ κεραληθψλ ηνπ αλαδφρνπ, ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, απηφο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ’ νινθιήξνπ ππεχζπλνο 

απέλαληη ζηνλ Δξγνδφηε. 

 

8. Ο αλάδνρνο, εθηφο ηνπ παξαπάλσ βαζηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, 

ππνρξενχηαη λα ζηειερψλεη ην γξαθείν ηνπ ζην εξγνηάμην, κε ην θαηάιιειν 

εηδηθεπκέλν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, γηα ηε δηεχζπλζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
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Άξζξν  35 

Σερληθέο κειέηεο θαη ζρέδηα ηνπ έξγνπ 

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο επηπιένλ ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο 

ακνηβή, λα εθπνλήζεη φιεο ηηο κειέηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Γηαθήξπμε, θαζψο θαη 

θάζε επηπιένλ θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην ή ζρέδην ιεπηνκεξεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεην 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην νπνίν θαη εθαξκφδεηαη κεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν θαη 

έγθξηζή ηνπ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Παξά ηελ έγθξηζε απηή, δηαηεξνχληαη 

ζην αθέξαην φιεο νη επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ, σο απνιχησο ππεχζπλνπ γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνπκέλνπ κε ηε ζχκβαζε ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

 

2. Με ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο επηπιένλ ηνπ 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ακνηβή, λα ππνβάιεη θαη πιήξε ζεηξά ζρεδίσλ ηνπ 

έξγνπ «φπσο θαηαζθεπάζηεθε», ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαξηηζηεί ην κεηξψν ηνπ έξγνπ. ηα ζρέδηα απηά απνηππψλνληαη φιεο νη 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ έξγνπ θαη απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο 

απηνχ. 

 

Άξζξν  36 

Δγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ 

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ην εξγνηάμην, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε άζθεζε ηεο 

Δπίβιεςεο. 

 

2. Ζ δαπάλε θαηαζθεπήο ηεο πεξίθξαμεο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Οη θάζε είδνπο 

άδεηεο, ζρεηηθέο κε ηελ πεξίθξαμε, ηελ θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ θιπ., θαζψο θαη ηα 

αληίζηνηρα ηέιε, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη εθδίδνληαη κε δηθή ηνπ 

θξνληίδα θαη επζχλε. 

 

3. Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο 

ζπληήξεζεο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ, κέρξη ηελ πεξαίσζε ησλ 

εξγαζηψλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Σα πξνζσξηλά εξγνηαμηαθά δίθηπα χδξεπζεο, 
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απνρέηεπζεο, ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζπλδένληαη ζηα αληίζηνηρα δεκφζηα 

δίθηπα κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο επζχλεηαη θαη γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ 

παξαπάλσ ππεξεζηψλ. 

 

4. Σν γξαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη φιεο νη άιιεο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, αλαγείξνληαη κε κέξηκλα, δαπάλε θαη 

επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα επηηξέςεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη νη 

αξκφδηνη θνξείο θαη Τπεξεζίεο. Σν εξγνηαμηαθφ γξαθείν ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη 

θαη ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηε ζηέγαζε ησλ γξαθείσλ ηεο Δπίβιεςεο θαη ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ γεληθά. Όινη νη ρψξνη ησλ γξαθείσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

θαηάιιειε επηθάλεηα θαη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. Δθηφο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 

γξαθείνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ηδηαίηεξνο ρψξνο, κε θαηάιιειν αξηζκφ ρψξσλ 

πγηεηλήο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ. Σν ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ θπιάθσλ γηα ηελ 

πιήξε θαη αζθαιή θχιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ, ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε. Έρεη επίζεο ηελ 

ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο, εξγαιείνπ θιπ., 

πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη 

λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία πξνο ηνχην κέηξα. ε θάζε πεξίπησζε θινπήο, 

απψιεηαο, θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θιπ., πνπ αλήθεη ζε 

απηφλ ή ζε ηξίηνλ, ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα απνθαζηζηά ην 

πιηθφ θιπ., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηνπ 

Δξγνδφηε. 

 

6. Μεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ ρψξνπ ηνπ 

εξγνηαμίνπ ζηνλ Δξγνδφηε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, λα 

αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζή ηνπ, 

θαζψο θαη ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά, 

ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ. 

 

7. Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ηξίησλ ζην εξγνηάμην, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε 

άδεηα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 
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8. Με ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θάζε έξγνπ, κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη ή 

κεηαβάιινληαη νη παξαπάλσ φξνη, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν  37 

Ζκεξνιόγην ηνπ έξγνπ 

 

1. Γηα θάζε εξγνιαβία ηεξείηαη, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ, εκεξνιφγην ζε 

βηβιηνδεηεκέλα δηπιφηππα αξηζκεκέλα θχιια, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα ηνπ Δξγνδφηε. 

Σν εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη ζε απηφ ζηνηρεία γηα 

ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, ηα πξνζθνκηδφκελα 

πιηθά, ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, 

ηηο εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, ηπρφλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά 

θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν. 

 

2. Σν εκεξνιφγην ππνγξάθεηαη θαζεκεξηλά απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ. Σν έλα απνθνπηφκελν θχιιν πεξηέξρεηαη ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ, ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ 

ηελ ππνγξαθή ηνπ. Ζ παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ 

ζπληζηά ιφγν έθπησζήο ηνπ απφ ηελ εξγνιαβία. 

 

3. Οη εγγξαθέο ζην εκεξνιφγην απνηεινχλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ηε δχλακε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ θαη 

γεληθά γηα ηε εηθφλα πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα 

δεηήζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιισλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν 

ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΩΝ 

 

Άξζξν 38 

Δθρώξεζε θαη ππνθαηάζηαζε 

 

1. Ζ ππνθαηάζηαζε ηξίηνπ ζηελ εθηέιεζε κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε 

ηνπ έξγνπ) απαγνξεχεηαη, ρσξίο έγγξαθε έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. Γηα λα 

εγθξηζεί ε ππνθαηάζηαζε, πξέπεη ε επηρείξεζε πνπ ζα ππνθαηαζηήζεη ηνλ αλάδνρν 

λα έρεη ηα ίδηα πξνζφληα πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ 

αλάδνρν θαη λα παξέρεη ερέγγπα, θαηά ηελ θξίζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Αλ δηαπηζησζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, φηη έρεη γίλεη άκεζε ή 

έκκεζε ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ άιιε επηρείξεζε, ε Πξντζηακέλε Αξρή 

θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλάδνρν. 

 

2. ε θάζε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο, ν αξρηθφο θαη ν ππνθαηάζηαηνο αλάδνρνο 

επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ απέλαληη ζηνλ Δξγνδφηε, ζην πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ θαη ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην. Καη’ εμαίξεζε, κπνξεί λα εγθξηζεί ππνθαηάζηαζε κε απαιιαγή 

ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ επζχλε ηνπ πξνο ηνλ Δξγνδφηε, εάλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην 

ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ θαη ν αλάδνρνο βξίζθεηαη ζε πξνθαλή αδπλακία λα πεξαηψζεη 

ην έξγν. Γηα λα εγθξηζεί ε ππνθαηάζηαζε κε απαιιαγή απφ ηελ επζχλε ηνπ αξρηθνχ 

αλαδφρνπ, ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ Δξγνδφηε, ζηελ νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη ην ηκήκα ηεο εξγνιαβίαο γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ππνθαηάζηαζε κε 

απαιιαγή απφ ηελ επζχλε, θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε κεηά ηελ νπνία φιεο νη 

πιεξσκέο ζα δηελεξγνχληαη απεπζείαο ζην λέν αλάδνρν. Μαδί κε ηελ αίηεζε 

ππνβάιιεηαη θαη δήισζε ηνπ λένπ αλαδφρνπ, φηη απνδέρεηαη ην πεξηερφκελν ηεο 

αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με ηελ απφθαζε έγθξηζεο 

ηεο ππνθαηάζηαζεο κε απαιιαγή, θαζνξίδεηαη  ην ηκήκα ηεο εξγνιαβίαο γηα ην νπνίν 

ηζρχεη ε ππνθαηάζηαζε (εθφζνλ απηή δελ γίλεηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ), ε 

πηζηνπνίεζε κεηά ηελ νπνία νη πιεξσκέο ζα δηελεξγνχληαη ζην λέν αλάδνρν, νη 

εγγπήζεηο ηνπ λένπ αλαδφρνπ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, ν ππνθαηάζηαηνο αλάδνρνο επέρεη ζην εμήο ζέζε αλαδφρνπ θαη 

αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή γηα ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο ππνθαηάζηαζεο κε απαιιαγή ηεο 
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επζχλεο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ. Δπίζεο αλαιακβάλεη θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αξρηθνχ αλαδφρνπ πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάζζεθε ζην έξγν ηνπο ηειεπηαίνπο 

ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνθαηάζηαζε. Οη εγγπήζεηο επ’ νλφκαηη ηνπ αξρηθνχ 

αλαδφρνπ ή ην κέξνο ηνπο πνπ νξίδεηαη κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε, απνδίδνληαη, 

αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαηεζνχλ λέεο ηζφπνζεο εγγπήζεηο απφ ηνλ ππνθαηάζηαην 

αλάδνρν. Μφλν κεηά ηελ θαηάζεζε απηή επέξρεηαη ε απαιιαγή ηνπ αξρηθνχ 

αλαδφρνπ απφ ηελ επζχλε ηνπ. 

 

3. ε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο θαη ππνβνιήο αηηήκαηνο ππνθαηάζηαζεο 

απφ κέινο απηήο, απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο θαη θαηά 

ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη. 

 

4. Γελ ζπληζηά ππνθαηάζηαζε, ε ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ επηκέξνπο 

ππεξγνιάβσλ θαη κέρξη ζπλνιηθά ην 70% ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κε κέγηζην 

φξην γηα θάζε κεκνλσκέλν ππεξγνιάβν ην 30% ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ 

ζπκκεηνρή επηκέξνπο ππεξγνιάβσλ είλαη επηηξεπηή, κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε 

έγγξαθε έγθξηζή ηνπο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

θνηλνπνηείηαη απαξαηηήησο ε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο, ζεσξεκέλε θαηά ην λφκν απφ 

ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

κπνξεί νπνηεδήπνηε λα δεηήζεη, κε ζρεηηθή εληνιή ηεο, ηελ άκεζε απνκάθξπλζε 

νπνηνπδήπνηε αθαηάιιεινπ ππεξγνιάβνπ θαη ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ απφ ην έξγν, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα εθηειείηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο αληίξξεζε ή θαζπζηέξεζε. 

 

5. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε πξνεμφθιεζε, εθρψξεζε ή ελερπξίαζε έζησ θαη 

κέξνπο ηνπ πηζηνπνηεζέληνο εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ή άιιεο ρξεκαηηθήο 

απαίηεζεο γηα ηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί θαη εγθξηζεί πηζηνπνίεζε, ζε νπνηνλδήπνηε 

ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ζ 

έγθξηζε κπνξεί λα ρνξεγείηαη κφλν εθφζνλ νη παξαπάλσ πξάμεηο γίλνληαη πξνο 

αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο ή Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) ή 

πξνκεζεπηέο πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ εθ ηνπ νπνίνπ 

πξνέξρεηαη ε απαίηεζε, ή ζε εξγάηεο θαη ππαιιήινπο πνπ απαζρνιήζεθαλ ή 

απαζρνινχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ. Καη’ εμαίξεζε, ζε βάξνο ηεο απαηηήζεσο ηνπ 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, κπνξνχλ πάληα λα ζπκςεθίδνληαη εθθαζαξηζκέλεο 

απαηηήζεηο ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ αλαδφρνπ, πξνεξρφκελεο απφ ηελ εθηέιεζε άιισλ 
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έξγσλ θαη κέρξη πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) απφ θάζε πηζηνπνίεζε ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

 

6. Δάλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ, ην λέν λνκηθφ 

πξφζσπν ζα ππνθαηαζηήζεη ηνλ αλάδνρν ζε φια ηα δηθαηψκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμχ Δξγνδφηε θαη αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 39 

Πηώρεπζε - Θάλαηνο αλαδόρνπ 

 

1. Αλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη, ε ζχκβαζε δηαιχεηαη απηνδίθαηα. 

 

2. Αλ ν αλάδνρνο είλαη αηνκηθή επηρείξεζε θαη απνβηψζεη απηφο πνπ ηελ αζθεί, ε 

ζχκβαζε δηαιχεηαη απηνδίθαηα, εθηφο αλ εγθξηζεί απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ε 

απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ, νη νπνίνη ζηελ πεξίπησζε 

απηή αλαιακβάλνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλαδφρνπ. Ζ 

έγθξηζε γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ θιεξνλφκσλ, πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα 

ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ην ζάλαην ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 40 

Γεκνζηεύζεηο, θσηνγξαθίεο θαη δηαθεκίζεηο 

 

1. Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ αλάδνρν λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε παξνρή ζηνηρείσλ, 

αλαθνίλσζε ή δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην έξγν ή νηνδήπνηε ηκήκα απηνχ, έγγξαθε, 

πξνθνξηθή, ππφ κνξθή θσηνγξαθηψλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ή δηα νηνπδήπνηε 

άιινπ κέζνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

 

2. Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ αλάδνρν ε αλάξηεζε εθ κέξνπο ηνπ δηαθεκηζηηθψλ 

πηλαθίδσλ ζην πεξίθξαγκα, ηα ηθξηψκαηα ή ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαη γεληθψο 

νπνπδήπνηε ζην εξγνηάμην, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πιελ κίαο 

κφλν πηλαθίδαο κε ηνλ ηίηιν ηνπ αλαδφρνπ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ. 

 

3. Δάλ παξ’ φια ηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη, ηνπνζεηεζνχλ πιαίζηα δηαθεκίζεσλ ή 

επηθνιιεζνχλ δηαθεκίζεηο απφ πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί ζρεηηθά απφ 
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ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί κε θάζε λφκηκν κέζν ζηελ 

απνκάθξπλζή ηνπο. 

 

Άξζξν 41 

Τπνρξεώζεηο κειώλ αλαδόρνπ θνηλνπξαμίαο 

 

1. ε πεξίπησζε πνπ αλάδνρνο ηνπ έξγνπ αλαδεηρζεί θνηλνπξαμία, γηα ηελ 

αλάιεςε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ απηή εθαξκφδνληαη θαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο 

ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. 

 

2. Οη εγγπήζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη, ηφζν ππέξ ηεο θνηλνπξαμίαο 

φζν θαη ππέξ θαζελφο ησλ κειψλ απηήο. 

 

3. Σα κέιε ηεο αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη, απέλαληη ζηνλ Δξγνδφηε, ην 

θαζέλα ρσξηζηά θαη εηο νιφθιεξνλ, γηα θάζε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε 

ζχκβαζε ή απφ ην λφκν. Παξάιιεια δηαηεξείηαη ζην αθέξαην θαη ε επζχλε ηεο 

θνηλνπξαμίαο. 

 

4. Καηά ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, ηα κέιε 

ηεο θνηλνπξαμίαο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ απφ 

φινπο, ελφο θνηλνχ εθπξνζψπνπ ηεο θνηλνπξαμίαο απέλαληη ζηνλ Δξγνδφηε. Με ηελ 

ίδηα πξάμε νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ εθπξνζψπνπ. Ο 

αλαπιεξσηήο εθπξνζσπεί ηελ θνηλνπξαμία ζε θάζε πεξίπησζε απνπζίαο ή 

θσιχκαηνο ηνπ εθπξνζψπνπ, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ή αληθαλφηεηαο 

απηνχ. Ο εθπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ πξέπεη λα είλαη θπζηθά πξφζσπα απφ 

ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ή απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξηψλ πνπ 

θνηλνπξαθηνχλ. Ο εθπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ κπνξνχλ λα δηνξίδνπλ άιινπο 

πιεξεμνχζηνπο γηα ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ θαηά ηελ εθπξνζψπεζε 

ηεο θνηλνπξαμίαο, εθφζνλ δφζεθε ζε απηνχο ηέηνηα εμνπζία κε ηελ πξάμε δηνξηζκνχ 

ηνπο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ν δηνξηζκφο ηνπ 

εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή θαη ε απνδνρή ηνπ απφ απηνχο, δηαξθνχλ θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο 

θνηλνπξαμίαο κε ηνλ Δξγνδφηε. Μαδί κε ηελ πξάμε δηνξηζκνχ θαηαηίζεληαη, θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, θαη δειψζεηο απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ 

ηνπο απφ ηνλ εθπξφζσπν θαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ 
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θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη νη δειψζεηο απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο αηξέζεηο ή 

φξνπο θαη λα εθηείλνληαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ε είζπξαμε ηνπ εξγνιαβηθνχ 

αληαιιάγκαηνο θαη ν δηνξηζκφο αληηθιήηνπ. 

 

5. Αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ή θαη ησλ δχν γίλεηαη 

κφλν απφ θνηλνχ απφ φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο, κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

Μφλν κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο απηήο θαη ησλ δειψζεσλ απνδνρήο ηνπ 

δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηνπο λένπο εθπξνζψπνπο, παχεη ε εμνπζία εθπξνζψπεζεο ησλ 

παιαηψλ. 

 

6. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ κεηείραλ 

ζηελ θνηλνπξαμία κε ηηο αηνκηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

α. Αλ κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ δχν θπζηθά πξφζσπα πνπ κεηείραλ ζε απηή 

κε ηηο αηνκηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο θαη πεζάλεη ν έλαο, ε θνηλνπξαμία ζεσξείηαη 

δηαιπκέλε σο πξνο ηνλ Δξγνδφηε θαη ε εξγνιαβία ζπλερίδεηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ ππνρξεσηηθά απφ ην άιιν κέξνο, ην νπνίν αλαιακβάλεη απέλαληη ζηνλ 

Δξγνδφηε φιεο ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα απηνχ πνπ πέζαλε. Οη 

ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγνιαβία κεηαμχ ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ ζαλφληα 

θαη ηνπ άιινπ κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο ξπζκίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα. 

 

β. Αλ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ δχν, ε θνηλνπξαμία 

ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ απέλαληη ζηνλ Δξγνδφηε, 

φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζαλφληα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εξγνιαβηθή ζχκβαζε, ελψ θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 

7. ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ελφο ή κεξηθψλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο, 

ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

α. Αλ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ δχν θαη πησρεχζεη ην έλα, ε θνηλνπξαμία 

ζεσξείηαη δηαιπκέλε σο πξνο ηνλ Δξγνδφηε θαη ε εξγνιαβία ζπλερίδεηαη 

ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ απφ ην άιιν κέινο, ην νπνίν αλαιακβάλεη 

απέλαληη ζηνλ Δξγνδφηε φιεο ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα απηνχ πνπ 
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πέζαλε. Σπρφλ απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο πνπ ζπλερίδεη ην έξγν απέλαληη 

ζην κέινο πνπ πηψρεπζε, θξίλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. 

 

β. Αλ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ δχν, ε θνηλνπξαμία 

ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ απέλαληη ζηνλ Δξγνδφηε. Σπρφλ απαηηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ ζπλερίδεη ην έξγν απέλαληη ζην κέινο πνπ 

πηψρεπζε, θξίλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. Ζ παξάγξαθνο 

απηή εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ κειψλ 

ηεο θνηλνπξαμίαο. Αλ θεξπρζνχλ ζε πηψρεπζε δχν ή πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηεο 

θνηλνπξαμίαο θαη απφ ηελ αηηία απηή εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πξνζήθνπζα εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο, ε Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα δηαιχζεη ηε 

ζχκβαζε, αδεκίσο γηα ηνλ Δξγνδφηε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Άξζξν 42 

Δπηκεηξήζεηο 

 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο έξγνπ ιακβάλνληαη, εθφζνλ απαηηείηαη, φια ηα 

αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. 

Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη 

ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ε φζεο εξγαζίεο θξηζεί αλαγθαίν απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνπο 

επηβιέπνληεο θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ, θαηαρσξνχληαη ζε επηκεηξεηηθά 

θχιια εηο δηπινχλ, ππνγξάθνληαη απφ ηα δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ έλα 

αληίγξαθν. 

 

2. Με ηελ νινθιήξσζε δηαθξηηψλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Ζ επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη, 

γηα θάζε εξγαζία, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο, κε έλδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ 

ηηκνινγίνπ ή ησλ Πξσηνθφιισλ Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ, ηνπο 

αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ πνπ 

εθηειέζζεθαλ θαη ηα αλαγθαία γη’ απηφ επηκεηξεηηθά ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα, κε 
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βάζε ηα ζηνηρεία απεπζείαο θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ησλ πξσηνθφιισλ ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ. Οη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία 

επηκεηξεηηθά ζρέδηα, ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα 

έιεγρν. Ζ ηειεπηαία πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη ηπρφλ δηφξζσζε ησλ ππνινγηζκψλ, 

εγθξίλεη ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηηο θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν, εληφο δχν (2) κελψλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

3. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, πνπ ε πνζνηηθή ηνπο επαιήζεπζε δελ ζα είλαη 

δπλαηή ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ, φπσο ελδεηθηηθά, εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα 

επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο θαη λα κελ είλαη ηειηθά εκθαλείο, ν ραξαθηεξηζκφο ηεο 

ζθιεξφηεηαο εδαθψλ, πνζφηεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε θιπ., ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνλ επηβιέπνληα λα πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ 

θαηακέηξεζε, ραξαθηεξηζκφ ή δχγηζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο 

αθαλψλ εξγαζηψλ, πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ εθζθαθψλ ή πξσηφθνιιν δπγίζεσο 

αληίζηνηρα. ε θάζε πεξίπησζε, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα νξίδεη επηηξνπή 

γηα ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ζχληαμε ησλ αλσηέξσ πξσηνθφιισλ. 

 

4. Μέζα ζε δχν (2) κήλεο ην αξγφηεξν, απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ, 

ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηπρφλ 

επηκέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ ιείπνπλ, θαζψο θαη ηελ «ηειηθή επηκέηξεζε», δειαδή 

ηειηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα, πνπ αλαθεθαιαηψλεη ηηο πνζφηεηεο φισλ ησλ ηκεκαηηθψλ 

επηκεηξήζεσλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Δάλ 

απηέο έρνπλ ειεγρζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, νη πνζφηεηεο ηίζεληαη, φπσο 

δηνξζψζεθαλ, έζησ θαη αλ εθθξεκεί δηαδηθαζία επίιπζεο ηπρφλ δηαθσλίαο ηνπ 

αλαδφρνπ. Ζ θαηαρψξεζε απηή ζηελ ηειηθή επηκέηξεζε δε ζπληζηά παξαίηεζε ηνπ 

αλαδφρνπ απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Γηα ηηο επηκέξνπο επηκεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ 

αθφκε ειεγρζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ή γη’ απηέο πνπ ηπρφλ ππνβάιινληαη 

γηα πξψηε θνξά καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε, θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ 

επηκεηξήζεσλ, φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν, πξηλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ζ ηειεπηαία νθείιεη λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηειηθήο 

επηκέηξεζεο, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ 

αλάδνρν ηελ ειεγκέλε θαη ηπρφλ δηνξζσκέλε επηκέηξεζε. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηελ ηειηθή επηκέηξεζε. 
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5. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή 

επηκέηξεζε, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ, γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, 

εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνζνζηνχ δχν ηνηο ρηιίνηο (2
ν
/νν ) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ 

έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν κέρξη ηφηε γηα ηελ φιε ζχκβαζε. Ζ πνηληθή ξήηξα 

επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη γηα έμη (6) ην πνιχ κήλεο 

θαζπζηέξεζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ηεο πνηληθήο ξήηξαο θαη κεηά ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηβνιήο ηεο, ε ηειηθή επηκέηξεζε ζπληάζζεηαη απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γη’ απηφ ηδηψηεο ηερληθνχο 

θαη ζπλεξγεία, θαηαινγίδνληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ ηειηθή 

επηκέηξεζε πνπ ζπληάζζεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν. 

 

6. Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε, ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη θαη θάζε άιιν 

αίηεκά ηνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, γηα ην νπνίν δελ έρεη 

ράζεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα απφ θάπνηα άιιε αηηία. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο 

επηκέηξεζεο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα εγείξεη ζρεηηθέο απαηηήζεηο κφλν γηα νςηγελείο 

αηηίεο. 

 

7. ε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ πιεξσκή κε θαη’ απνθνπή ηίκεκα, 

ηειηθή επηκέηξεζε είλαη ε επηβεβαίσζε θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, φπσο πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε. Δάλ πξνθχςεη αλάγθε γηα  

επηπιένλ ή επί έιαηηνλ εξγαζίεο, εθαξκφδνληαη γηα ηηο εξγαζίεο απηέο νη παξάγξαθνη 

1 έσο 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άξζξν 43 

Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

 

1. ε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ κε ην απνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Καλνληζκνχ, εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 2 - 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

2. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα νξίδεη ηνλ αξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ 

πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο κεραλεκάησλ ή άιισλ κέζσλ 

θαη λα δηαηάζζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηπρφλ αθαηάιιεισλ. Μπνξεί επίζεο λα νξίδεη ην 

είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ. Ο αλάδνρνο εηζεγείηαη ηα 

αλψηαηα φξηα ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά εηδηθφηεηα, κε ηε δπλαηφηεηα λα 
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πξνηείλεη δηάθνξα φξηα γηα νξηζκέλν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θάζε εηδηθφηεηαο, αλάινγα 

κε ηελ απφδνζή ηνπο. Σα αλσηέξσ φξηα εγθξίλνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

3. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δαπάλεο θαη ν απνινγηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ πιηθψλ ή 

άιισλ κέζσλ πνπ αγνξάδνληαη κε δαπάλε ηνπ Δξγνδφηε, γίλεηαη φπσο νξίδεηαη ζηε 

ζχκβαζε. ηε δαπάλε απηή πξνζηίζεηαη ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ, κεησκέλν θαηά ηελ 

έθπησζε ηεο ζρεηηθήο δεκνπξαζίαο. 

 

4. Οη εξγνδνηηθέο επηβαξχλζεηο θαη φιεο νη ηπρφλ ηζρχνπζεο θξαηήζεηο ή εηζθνξέο 

ππέξ ηξίησλ ζηε δαπάλε ηνπ έξγνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαηαβάιινληαη 

απφ ηνλ αλάδνρν θαη απνδίδνληαη ζε απηφλ θαη κε ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ κεησκέλν 

θαηά ηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

5. Οη απνδεκηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ βαξχλνπλ ηνλ 

Δξγνδφηε, κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ ην πξνζσπηθφ αζρνιήζεθε ζηηο απνινγηζηηθέο 

εξγαζίεο θαη εθφζνλ ε ιχζε ηεο ζχκβαζήο ηνπ γίλεηαη κε ηε βνχιεζε ηνπ Δξγνδφηε 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

6. Ο Δξγνδφηεο επζχλεηαη γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κφλν εάλ απηά νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ. 

 

7. Γηα ηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη, απφ ηνλ 

αλάδνρν, επηκέηξεζε θαη απνινγηζκφο ηεο δαπάλεο, ηα νπνία ειέγρνληαη θαη 

ππνγξάθνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνινγηζηηθψλ 

εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο πεξί πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ θαηά ην ρξφλν απηφ, νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

 

8. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε ηεο απνινγηζηηθήο εθηέιεζεο πξνβιέπεη ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ κε ππεξγνιαβία, νιηθά ή κεξηθά, θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο απφ ηνλ 

ππεξγνιάβν δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, αιιά 

φζα νξίδνληαη ζρεηηθά ζηε ζχκβαζε κεηαμχ Δξγνδφηε θαη αλαδφρνπ. 

 

9. ε θάζε πεξίπησζε απνινγηζηηθήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηεξείηαη εηδηθφ 

εκεξνιφγην, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ 

θαηά εηδηθφηεηα, κεραλήκαηα ή άιια κέζα, ηα εηζθνκηδφκελα πιηθά θαη θαχζηκα, νη 

εθηεινχκελεο εξγαζίεο πεξηγξαθηθά θαη θαηά ζέζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν 

ζηνηρείν γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο νξζνινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ κέζσλ, ησλ πιηθψλ 
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θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σα θχιια ηνπ εκεξνινγίνπ απηνχ 

ζπλνδεχνπλ ηνπο απνινγηζκνχο ησλ έξγσλ θαη ηίζεληαη ππφςε ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο, εηδηθφ δειηίν, 

πνπ πεξηιακβάλεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη 

θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ, παξαδίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία. 

 

10. Καηά ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο έξγνπ κε άιιν ζχζηεκα εθηφο 

απφ ην απνινγηζηηθφ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη αλαγθαίεο 

απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, φηαλ ηνπ δνζεί ζρεηηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ πηζηνπνίεζε ε πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ηα λφκηκα 

απνδεηθηηθά πιεξσκήο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ δαπάλε απηή δελ 

ππφθεηηαη ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. Καηαβάιιεηαη επίζεο ζηνλ αλάδνρν, ην 

εξγνιαβηθφ πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), εάλ δελ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε. ην πνζνζηφ απηφ εθαξκφδεηαη ε ξεηή ή ηεθκαξηή 

έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 - 6 θαη ηνπ ηειεπηαίνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

 

Άξζξν 44 

Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ - Νέεο εξγαζίεο 

 

1. Σν έξγν εθηειείηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ ηε 

ζπλνδεχνπλ. Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθψο αλαηεζέλ έξγν, νχηε ζηελ πξψηε ζπλαθζείζα 

ζχκβαζε, θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, αλαγθαίεο, ιφγσ 

απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ, ν Δξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλάπηεη, κε κνλνκεξή 

δήισζή ηνπ (δηθαίσκα πξναίξεζεο), ζχκβαζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ κε ηνλ 

αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Ζ εθηέιεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή 

γηα ηνλ ηειεπηαίν. Ζ ζχκβαζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο παξαγξάθνπο 1 - 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, αλαινγηθά 

εθαξκνδφκελσλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, ζην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηε ζχληαμε ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ 
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γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ πελήληα 

ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ 

κνλάδαο ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, ιακβάλνληαη νη ηηκέο ηεο 

αξρηθήο ζχκβαζεο, ελψ γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο λέεο εξγαζίεο, 

εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

2. Κάζε ζχκβαζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ ζπλνδεχεηαη απφ 

Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.), ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηδίσο ηηο 

ελδείμεηο ησλ εξγαζηψλ, ηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, ηα κεγέζε ησλ πνζνηήησλ, 

ηηο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αξρηθψο αλαηεζέληνο έξγνπ, ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

θαηαξηηδφκελεο λέαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ζχγθξηζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ δχν αλσηέξσ πξνυπνινγηζκψλ. Πεξηιακβάλεη 

αθφκε, ηηο δαπάλεο γηα ηα απξφβιεπηα θαη ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). 

 

3. Με ηα πνζά ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ (απξφβιεπηα), πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, θαιχπηνληαη ηδίσο νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ: 

 

α. απφ ηελ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο 

ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, 

 

β. απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο, 

 

γ. απφ ηελ αλάγθε λα εθηειεζηνχλ ζπκβαηηθέο εξγαζίεο, πνπ δελ θαιχπηνληαη 

απφ ην ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζε έξγα ζηα νπνία δελ ππάξρεη αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε εξγαζηψλ, 

 

δ. απφ ηελ αλάγθε λα εθηειεζηνχλ λέεο εξγαζίεο, πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ 

αξηηφηεηα ή ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, 

 

 ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ε κνξθή θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη λα κελ πξφθεηηαη γηα 

ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο πνπ θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ 

πεξηζηάζεσλ. 

 

 Γηα ηε δηάζεζε ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ ζπληάζζεηαη Αλαθεθαιαησηηθφο 

Πίλαθαο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) θαη δελ απαηηείηαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ. 
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4. Οη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο εξγαζηψλ κίαο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη λα κεησζνχλ 

θαη ε δαπάλε πνπ εμνηθνλνκείηαη («επί έιαζζνλ δαπάλε») λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εθηέιεζε άιισλ ζπκβαηηθψλ ή λέσλ εξγαζηψλ ηεο ίδηαο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 

α. Να αλαθέξεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα απηή ζηε Γηαθήξπμε. 

 

β. Να κελ ηξνπνπνηείηαη ην ηερληθφ αληηθείκελν θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 

γ. Να κελ θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ πνπ ηπρφλ πξνβιέπεηαη ζηελ αξρηθή 

ζχκβαζε. 

 

δ. Να κελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. 

 

ε. Να κελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν 

Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ 15% 

ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη ηηο απξφβιεπηεο δαπάλεο. 

ηελ αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο 

δαπάλεο απφ κία νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε. 

 

5. ε θάζε πεξίπησζε, νη ζπκβαηηθέο εξγαζίεο κπνξεί λα κεησζνχλ, ρσξίο θακία 

απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ, ζε έθηαζε πνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ήκηζπ (
1
/2) 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. ε πεξίπησζε κεγαιχηεξεο κείσζεο ησλ 

εξγαζηψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πεξί δηαιχζεσο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

6. Δάλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, φια ηα φξηα ή πνζνζηά ηνπ άξζξνπ απηνχ 

αλαθέξνληαη ζηα αξρηθά πνζά θαη ηηκέο ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ηα απξφβιεπηα. Γελ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηά, ε ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζή ηνπο ή νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε. 

 

7. Δάλ ζηνλ Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) πεξηιακβάλνληαη θαη 

εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ ηηκέο κνλάδαο, ν Α.Π.Δ. ζπλνδεχεηαη απφ 

πξσηφθνιιν πνπ θαλνλίδεη ηηο ηηκέο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. Ο θαλνληζκφο ηηκψλ 

κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ γίλεηαη κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, θαηά ζεηξά, ησλ 

θαησηέξσ πεξηπηψζεσλ α΄ - γ΄, σο αθνινχζσο: 
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α. Γηα εξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο ηηκέο παξφκνησλ ή 

αλάινγσλ εξγαζηψλ, νη ηηκέο θαζνξίδνληαη θαη’ αλαινγία πξνο ηηο ηηκέο απηέο. 

 

β. Γηα εξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ παξφκνηεο ή αλάινγεο ζπκβαηηθέο 

ηηκέο, πιελ φκσο πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ Δξγνδφηε αλαιπηηθφ 

ηηκνιφγην εξγαζηψλ, νη ηηκέο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην απηφ. 

 

γ. Γηα εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, νη 

ηηκέο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο. 

 

Ζ εμαθξίβσζε ηνπ θφζηνπο ελεξγείηαη απφ επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ 

ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Ζ ηειεπηαία κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα εθδψζεη 

εληνιή γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη λα 

ζπγθξνηήζεη άιιε επηηξνπή απφ ηερληθνχο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ απαξαηηήησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηεο λέαο εξγαζίαο. ηνηρεία πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ηηκήο ηεο ίδηαο εξγαζίαο ή ηκήκαηνο απηήο απφ ηνλ 

Δξγνδφηε ή άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ή απφ δνθηκαζηηθέο εξγαζίεο 

εμαθξίβσζεο ηνπ θφζηνπο άιισλ εξγνιαβηψλ, δελ απνηεινχλ ηεθκήξην γηα ηνλ 

θαλνληζκφ ησλ ηηκψλ. 

 

Ζ πεξίπησζε γ΄ εθαξκφδεηαη κφλν γηα ην κέξνο ηεο λέαο ηηκήο πνπ δελ κπνξεί 

λα θαλνληζηεί ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ ή β΄. ηελ «αλάιπζε ηεο ηηκήο» 

δηαρσξίδνληαη ηα ηκήκαηα πνπ θαλνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄, απφ ηα 

ηκήκαηα πνπ θαλνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ ή β΄. 

 

Γηα εξγαζίεο πνπ είλαη παξεκθεξείο πξνο ζπκβαηηθέο ή ήδε θαζνξηζκέλεο λέεο, 

νη ηηκέο θαηά ηα παξαπάλσ ζπληάζζνληαη κφλν γηα ηα επηπιένλ ή ηα επί έιαηηνλ 

ζηνηρεία θφζηνπο. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο α΄ ή β΄, ν θαλνληζκφο λέσλ ηηκψλ γίλεηαη κε ηηο βαζηθέο ηηκέο 

εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ, κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ θιπ. ηνπ ρξφλνπ θαηάξηηζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Οη ηηκέο πνπ θαλνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄, ππφθεηληαη ζηε 

ζρεηηθή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο, ξεηή ή ηεθκαξηή. Ζ ξεηή ή ηεθκαξηή έθπησζε 

εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε α΄, εάλ ε έθπησζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ φκνηα 

ή αλάινγε εξγαζία, θαζψο θαη ζην κέξνο ηεο ηηκήο ηεο πεξίπησζεο γ΄ πνπ 

θαλνλίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ ή β΄. 
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Οη ηηκέο ησλ πιηθψλ, ησλ κεραληθψλ εμνπιηζκψλ, ησλ ζπζθεπψλ θιπ., πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο βαζηθέο ηηκέο, ππφθεηληαη ζηε ζρεηηθή έθπησζε ηεο 

δεκνπξαζίαο, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα ηα είδε απηά ππάξρνπλ επξέσο δηαδεδνκέλα ζην 

εκπφξην. 

 

ηα ζπζηήκαηα πξνζθνξάο ησλ πεξηπηψζεσλ δ΄ θαη ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζηε Γηαθήξπμε ηεθκαξηή 

έθπησζε, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νπνίαο ιακβάλεηαη ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ε 

θχζε ηνπ έξγνπ, νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη δπζθνιίεο ησλ εξγαζηψλ θαη θάζε άιιν 

ζηνηρείν πνπ πξνζηδηάδεη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 

8. Οη λέεο ηηκέο κνλάδνο εξγαζηψλ, πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, πξνζαπμάλνληαη κε ην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ 

αλαδφρνπ πνπ ηζρχεη ζηε ζχκβαζε, εάλ απηφ, γηα ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο 

πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξφκνηα ή αλάινγε ηηκή. 

 

9. Οη Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) θαη ηα Πξσηφθνιια 

Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ, 

ζπληάζζνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ αλάδνρν 

αλεπηθχιαθηα ή κε επηθχιαμε. Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί, ν Α.Π.Δ. θαη ηα 

Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο 

ππέγξαςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα κε επηθχιαμε, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη αίηεζε 

εμψδηθεο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Α.Π.Δ., ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο, ρσξίο εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ λα 

ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ γηα επίιπζε ηεο ηπρφλ δηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ 

θαζνξηδφκελε απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ δηαδηθαζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ 

ΥΡΟΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Άξζξν 45 

Πξνζεζκίεο - Πνηληθέο ξήηξεο - Πξόζζεηε θαηαβνιή (πξηκ) 

 

1. ε θάζε ζχκβαζε, εθηφο απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

έξγνπ («ζπλνιηθή πξνζεζκία»), νξίδνληαη θαη πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε 

νξηζκέλσλ ηκεκάησλ απηνχ («ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο»). ε πεξηπηψζεηο κηθξψλ 

έξγσλ ή έξγσλ πνπ απφ ηε θχζε ηνπο δελ επηδέρνληαη πξνζδηνξηζκφ ηκεκάησλ ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ, ε ζχκβαζε κπνξεί λα κελ πξνβιέπεη 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

 

2. Όιεο νη πξνζεζκίεο (ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο) αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 

3. Μέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη 

επηκέξνπο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη ηπρφλ πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε 

δνθηκέο. Σν ίδην ηζρχεη αλαινγηθά θαη γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

 

4. Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο νξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε: 

 

α. Γηα ηελ παξάδνζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ησλ νπνίσλ ε έγθαηξε 

απνπεξάησζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ Δξγνδφηε («απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο»). 

 

β. Ωο ζηαζκνί ελδηακέζνπ ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ («ελδεηθηηθέο 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο»). 

 

5. Όιεο νη πξνβιεπφκελεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ζεσξνχληαη θαηαξρήλ σο 

ελδεηθηηθέο, εθηφο εάλ ξεηψο νξίδεηαη ην αληίζεην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

6. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηείλεηαη 

κνλνκεξψο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, δηαδνρηθά ή άπαμ, ην πνιχ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν πξνο ην έλα δεχηεξν (
1
/2) απηήο («νξηαθφ ζεκείν») θαη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ ηνπιάρηζηνλ. Πεξαηηέξσ 

παξαηάζεηο ρνξεγνχληαη κνλνκεξψο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, κφλν κεηά ηελ 

πάξνδν δέθα (10) εκεξψλ απφ ην νξηαθφ ζεκείν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη ν 
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αλάδνρνο δελ έρεη δεηήζεη, εγγξάθσο θαη εληφο ηνπ δεθαεκέξνπ, ηε δηάιπζε ηεο 

ζχκβαζεο. Κάζε θνξά πνπ παξαηείλεηαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία, παξαηείλνληαη 

αλαιφγσο θαη νη ηπρφλ ππάξρνπζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη 

ε απηνηειήο παξάηαζε απηψλ, κνλνκεξψο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 

 

7. Καηά ηελ έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ, εθηηκάηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη πάληνηε ην ππαίηην γηα ηελ επηκήθπλζε 

ηνπ ρξφλνπ ζπκβαιιφκελν κέξνο, γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ έξγσλ ή θαηά 

θνλδχιηα εξγαζηψλ. 

 

8. Δάλ γηα ηε ζεκεηνχκελε θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πθίζηαηαη 

απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ νη 

πξνβιεπφκελεο ζηε ζχκβαζε πνηληθέο ξήηξεο, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο ηεο 

ρνξήγεζεο παξαηάζεσο ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. Δπηβιεζείζεο 

πνηληθέο ξήηξεο γηα παξαβίαζε ελδεηθηηθψλ θαη κφλν ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 

αίξνληαη, εάλ ηειηθψο ην έξγν πεξαησζεί εληφο ηεο, αξρηθήο ή θαηά παξάηαζε, 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, αξθεί, ζηε δεχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, λα κελ πθίζηαηαη 

απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε ζεκεησζείζα θαζπζηέξεζε. 

 

9. Ζ πνηληθή ξήηξα, πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο 

ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεηαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Σα πξνθχπηνληα 

ρξεκαηηθά πνζά παξαθξαηνχληαη απφ ην πιεξσηέν πνζφ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

αλαδφρνπ ή ζπκςεθίδνληαη κε ην πξντφλ θαηάπησζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

 

10. Όηαλ ε ηαρχηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ 

Δξγνδφηε, κπνξεί ζηε Γηαθήξπμε ή, ζε πεξίπησζε δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, 

ζηε ζχκβαζε, λα πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν πξφζζεηεο παξνρήο (πξηκ). 

Ζ πξφζζεηε θαηαβνιή ζεσξείηαη ζπκπιεξσκαηηθφ εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο ηνπ έξγνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, νη 

απνθάζεηο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο γηα ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ ξπζκίδνπλ 

πάληνηε θάζε ζρεηηθφ ζέκα θαη ηδίσο, αλ κεηαηίζεηαη, κεξηθά ή νιηθά, ν θξίζηκνο γηα 

ηελ πξφζζεηε παξνρή ρξφλνο. 
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Άξζξν 46 

Παξάιιειεο εξγνιαβίεο 

 

1. Ο αλάδνρνο ιακβάλεη πάληα ππφςε ηνπ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, 

φηη δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηθαιεζζεί, γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ή 

αλαζηάησζε ζην ξπζκφ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ηελ παξάιιειε χπαξμε ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη άιισλ εξγνιαβηψλ, θαη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

θαιχςεη ηελ νπνηαδήπνηε, απφ ηηο αηηίεο απηέο, θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ κε 

πξφζζεηα κέηξα (αχμεζε πξνζσπηθνχ, ππεξσξηαθέο εξγαζίεο θιπ.), ρσξίο 

νπνηνδήπνηε δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ή γηα παξάηαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

πξνζεζκηψλ. 

 

2. Ο αλάδνρνο έρεη, ζσξεπηηθά πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο 

παξαγξάθνπ, ηελ εηδηθή ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο γηα ηνλ Δξγνδφηε, ζην πιαίζην άιισλ 

εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, θαη λα ξπζκίδεη θαηάιιεια, πξνο ην ζθνπφ απηφ, ηε ζεηξά 

εθηέιεζεο ησλ δηθψλ ηνπ εξγαζηψλ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ελεξγεί θαη 

πξνθεηκέλνπ γηα ζπλεξγεία ή εξγνιάβνπο δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή Οξγαληζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο, πνπ εξγάδνληαη κέζα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 47 

Γηαθνπή εξγαζηώλ - Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

 

1. Ζ ζχκβαζε δηαιχεηαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν δηαηαγήο ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο γηα νξηζηηθή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, εθηφο αλ κε ηε δηαηαγή 

απηή νξίδεηαη κεηαγελέζηεξνο ρξφλνο δηάιπζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνχλ νη 

νξηδφκελεο ζηε δηαηαγή εξγαζίεο. 

 

2. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο: 

 

α. Δάλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ γηα πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο (3) κήλεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Δξγνδφηε, εθηφο 

αλ ζηε ζχκβαζε νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζρεηηθά κε ην ρξφλν έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ. 

Σν δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ γηα δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο αζθείηαη κε γξαπηή αίηεζή ηνπ 
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πξνο ηνλ Δξγνδφηε θαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ηξηκήλνπ, δηαθνξεηηθά απνζβήλεηαη. 

 

β. Δάλ νη εξγαζίεο, χζηεξα απφ ηελ έλαξμή ηνπο, δηαθνπνχλ, είηε κε δηαηαγή 

είηε απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Δξγνδφηε, γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δηαηαγήο δηαθνπήο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ή απφ ηελ 

επίδνζε εηδηθήο δήισζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηε δεχηεξε. 

 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

52 παξ. 10 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε δηάιπζε κπνξεί λα δεηεζεί κεηά ηελ πάξνδν 

δχν (2) κελψλ απφ ηε δήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ. 

 

Σν δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ γηα δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο αζθείηαη κε γξαπηή 

αίηεζή ηνπ πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ηξηκήλνπ ή δηκήλνπ, 

δηαθνξεηηθά απνζβήλεηαη. 

 

γ. Δάλ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ππεξβεί 

ην νξηαθφ ζεκείν. 

 

Σν δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ γηα δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο αζθείηαη κε γξαπηή 

αίηεζή ηνπ πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ην νξηαθφ ζεκείν, δηαθνξεηηθά απνζβήλεηαη. 

 

3. Δάλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηνπ Δξγνδφηε γηα ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, ν 

αλάδνρνο ππνβάιιεη πξνο απηφλ εηδηθή δήισζε δηαθνπήο ηνπ έξγνπ. Με ηε δήισζε 

απηή: 

 

α. Καζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα ε ππαηηηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Δξγνδφηε, ε 

νπνία πξνθαιεί ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ. 

 

β. Γίλνληαη ζηνηρεία γηα ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κέρξη 

ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο. 

 

γ. Πεξηγξάθνληαη ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ππνιείπνληαη γηα εθηέιεζε θαη 

αηηηνινγείηαη γηα θαζέλα απφ απηά ε αδπλακία εθηέιεζεο, ιφγσ ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ 

Δξγνδφηε, εάλ πξφθεηηαη γηα ηέηνηα πεξίπησζε. 
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Γήισζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, δελ παξάγεη έλλνκα 

απνηειέζκαηα. 

 

4. Μεηά ηελ επίδνζε ηεο εηδηθήο δήισζεο, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εμαθξηβψλεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ηα ζηνηρεία ηεο 

δήισζεο θαη εθδίδεη απφθαζε, κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ην πεξηερφκελν 

ηεο δήισζεο. 

 

5. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο, ιφγσ 

παξέιεπζεο ηνπ νξηαθνχ ζεκείνπ κε ππαηηηφηεηα ηνπ Δξγνδφηε, ε απφθαζε ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ αλάδνρν κέζα ζε πξνζεζκία δχν 

(2) κελψλ. Μέρξη ηφηε, φπσο θαη ζε πεξίπησζε απνξξηπηηθήο απφθαζεο, ε εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ επίιπζε ηεο ζρεηηθήο δηαθνξάο. 

 

6. Ζ απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο επί ηεο αηηήζεσο δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο 

εθδίδεηαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ αλαδφρνπ 

ζηνλ Δξγνδφηε, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη ε αίηεζε έγηλε δεθηή. Ζ απνδνρή ηεο 

δηάιπζεο επέρεη ηε ζέζε ηεο βεβαίσζεο γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη λα εγθξηζεί ε 

δηελέξγεηα θαη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο καδί κε ηελ πξνζσξηλή, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, εθφζνλ απφ ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ δελ 

δηθαηνινγείηαη ε ζπληήξεζή ηνπο νχηε απαηηείηαη ε δνθηκαζία ηνπ ρξφλνπ.  

 

Άξζξν 48 

Μαηαίσζε δηάιπζεο 

 

1. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζπκθσλεί, ε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα 

καηαησζεί, αθνχ απνδεκησζεί ν αλάδνρνο γηα ηηο ζεηηθέο ηνπ κφλν δεκίεο, πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ή ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ. 

 

2. Γηα ηε καηαίσζε ηεο δηάιπζεο, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη, νίθνζελ ή κεηά απφ 

πξφζθιεζε ηνπ Δξγνδφηε, ζρεηηθή αίηεζε κε ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηεο 

απνδεκίσζεο πνπ αμηψλεη. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή ζπγθξνηεί επηηξνπή, ε νπνία εξεπλά 

ην βάζηκν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εθηηκά ην χςνο ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ή ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ. Ζ 
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επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη θάζε 

άιιε αλαγθαία πιεξνθνξία. 

 

3. Ζ καηαίσζε δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε ζρεηηθή απνδεκίσζε εγθξίλνληαη κε 

απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. Ζ έγθξηζε καηαίσζεο ηεο δηάιπζεο γίλεηαη κεηά 

απφ πξνεγνχκελε γξαπηή απνδνρή ηνπ χςνπο ηεο απνδεκίσζεο απφ ηνλ αλάδνρν. Ζ 

απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε απφ απηή πνπ έρεη εθηηκήζεη ε επηηξνπή ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο έθζεζεο ηεο επηηξνπήο. Με ηελ έγθξηζε ηεο καηαίσζεο κπνξεί λα 

εγθξηζνχλ θαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηηο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 49 

Απνδεκίσζε αλαδόρνπ ιόγσ δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο 

 

1. ε θάζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Δξγνδφηε, θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη κέρξη ην ρξφλν εθείλνλ έρνπλ εθηειεζζεί εξγαζίεο αμίαο κηθξφηεξεο 

απφ ην ήκηζπ (
1
/2) ηνπ αξρηθνχ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, θαζψο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δηαιχεηαη ε ζχκβαζε κε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

αλάδνρν, εθηφο απφ ηελ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί: 

 

α. Ζ αμία ησλ πιηθψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο. Ζ αμία ησλ πιηθψλ θαηαβάιιεηαη εθφζνλ είρε δνζεί εληνιή 

λα πξνζθνκηζζνχλ, ή επηβαιιφηαλ ε παξαγσγή ή ε πξνκήζεηά ηνπο απφ ην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηπρφλ εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, νη νπνίεο επέβαιιαλ ηελ πξνζθφκηζε, παξαγσγή ή πξνκήζεηα 

πιηθψλ. 

 

β. Ζ αμία ηνπ αλαπφζβεζηνπ κέξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ αμία απηή 

θαηαβάιιεηαη κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηηο πξάγκαηη απαξαίηεηεο γηα ην έξγν 

εγθαηαζηάζεηο, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε ηπρφλ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν ζε 

άιια έξγα ή ε ππαίηηα παξάιεηςε ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. 

 

γ. Απνδεκίσζε γηα ην ηεθκαηξφκελν φθεινο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ην 5% ηνπ αξρηθνχ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, κεησκέλνπ θαηά ην ήκηζπ (
1
/2), θαη 

χζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί, ησλ πιηθψλ 

θαη ηνπ αλαπφζβεζηνπ κέξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ε απνδεκίσζή ηνπο 
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αλαγλσξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο 

ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη ζρεηηθέο ζπλζήθεο θαη ηδίσο ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ, ν 

ρξφλνο απνδέζκεπζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη ε σθέιεηα ηνπ αλαδφρνπ απφ άιιε εξγαζία 

θαηά ηνπο φξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 700 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

 

2. Ζ αλσηέξσ απνδεκίσζε θαζψο θαη ε απνδεκίσζε γηα ην ηεθκαηξφκελν φθεινο 

ηνπ αλαδφρνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη θαζνξίδεηαη 

κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ 

Παξαιαβήο. 

 

Άξζξν 50 

Έθπησζε αλαδόρνπ 

 

1. Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ή δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ζπκβαηηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ Δξγνδφηε, νη 

νπνίεο ηνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ην λφκν, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία. 

 

2. Ζ έθπησζε θεξχζζεηαη κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, χζηεξα απφ 

ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη γλσκνδφηεζε ηνπ Σερληθνχ 

πκβνπιίνπ, θαη είλαη άκεζα εθηειεζηή. Ο αλάδνρνο απνμελνχηαη θαη απνβάιιεηαη 

θαηαξρήλ απφ ην έξγν θαη ε ζχκβαζε εθθαζαξίδεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα εθδψζεη εληνιή πξνο ηνλ έθπησην 

αλάδνρν, λα εθηειέζεη, εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη 

ηηκέο, ζπγθεθξηκέλεο, εγγξάθσο νξηδφκελεο, ζπκπιεξψζεηο εκηηειψλ εξγαζηψλ ή 

άιιεο εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ θίλδπλνη ή λα θαηαζηεί επηκεηξήζηκν 

θάπνην ηκήκα ηνπ έξγνπ. Ζ άκεζε αληαπφθξηζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ παξαπάλσ 

εληνιή θαη ε πνηνηηθή φζν θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, κπνξεί 

λα απνηειέζνπλ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, επαξθείο ιφγνπο 

γηα ηελ άξζε ηεο επηβιεζείζαο έθπησζεο. 

 

3. Δπηβιεζείζεο εθπηψζεσο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, επεκβαίλνληαο πξνο 

απνηξνπή θηλδχλσλ, κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε εξγνιαβηθή 

ζχκβαζε είρε θαηαξηηζζεί κε ην ζχζηεκα ηεο πεξηπηψζεσο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
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άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ν Δξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα νινθιεξψζεη 

ην έξγν, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο θακηά απνιχησο 

απνδεκίσζε απηνχ ή ησλ κειεηεηψλ. 

 

4. Καηά ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ επέξρνληαη αζξνηζηηθά νη εμήο ζπλέπεηεο: 

 

α. Γίλεηαη άκεζα απαηηεηφ ην αλαπφζβεζην κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο. 

 

β. Καηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δξγνδφηε, σο εηδηθή πνηληθή ξήηξα, ην ζχλνιν ησλ 

εγγπήζεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

γ. Καηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δξγνδφηε ην ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πξνο πεξαίσζε ηνπ 

έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εθθαζαξηζηηθφ ινγαξηαζκφ ηεο 

έθπησζεο εξγνιαβίαο. 

 

Άξζξν 51 

Δπείγνπζεο πξόζζεηεο εξγαζίεο 

 

1. Δάλ αλαθχςεη αλάγθε λα εθηειεζζνχλ επείγνπζεο πξφζζεηεο εξγαζίεο γηα ηελ 

απνηξνπή επηθείκελνπ θηλδχλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε 

εθηέιεζή ηνπο πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) ή 

ηελ θαηάξηηζε ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

2. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, νη 

νπνίεο, εθφζνλ ζπληζηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

44 παξ. 1 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

πηζηνπνηήζεηο θαη πξηλ απφ ηελ έγθξηζε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ 

(Α.Π.Δ.) θαη ελζσκαηψλνληαη ζηνλ επφκελν Α.Π.Δ. Οη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ 

ππάξρεη εγθεθξηκέλε λέα ηηκή πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο κε ηηο 

ελδεηθηηθέο ηηκέο κεησκέλεο θαηά 20%. 
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Άξζξν 52 

Λνγαξηαζκνί - Πηζηνπνηήζεηο 

 

1. Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, 

κε βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί. 

 

2. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηφζν ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ φζν θαη ηεο νξηζηηθήο 

πιεξσκήο ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ 

ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ηε ζχκβαζε έξγνπ, γίλεηαη κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη πηζηνπνηήζεηο. 

 

3. Μεηά ηε ιήμε θάζε κήλα ή άιιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ ηπρφλ νξίδεηαη ζηε 

ζχκβαζε γηα ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ 

νθεηινκέλσλ ζε απηφλ πνζψλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ. Οη ινγαξηαζκνί 

απηνί ζηεξίδνληαη ζηηο ηκεκαηηθέο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα Πξσηφθνιια 

Παξαιαβήο Αθαλψλ Δξγαζηψλ. Καηαξρήλ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ επηκεηξεζεί. Γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ, δελ ήηαλ δπλαηή ε ζχληαμε 

ηκεκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαηά δηαθξηηά θαη απηνηειψο επηκεηξήζηκα ηκήκαηα, 

επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ θαη εξγαζίεο βάζεη πξνζσξηλψλ 

επηκεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά πξνζσξηλά επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη κε 

πξνζσξηλέο ηηκέο κεησκέλεο θαηά 30%. Ζ ηειεπηαία απηή εμαίξεζε εθαξκφδεηαη 

κφλν γηα ηνλ πξψην κήλα, κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε δηαθξηηνχ θαη απηνηειψο 

επηκεηξήζηκνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, θαη ζε θακία πεξίπησζε κεηά ηελ εκεξνκελία 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 

 

 ε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ πιεξσκή κε θαη’ απνθνπή ηίκεκα 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ, εθαξκφδνληαη επηκέξνπο 

πνζνζηά εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαηά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηε 

ζχκβαζε. 

 

4. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, εκηηειείο εξγαζίεο κπνξεί λα 

πεξηιεθζνχλ ζην ινγαξηαζκφ κε έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, εθφζνλ ε 

θχζε ηνπο είλαη ηέηνηα πνπ, ηπρφλ δηαθνπή ηνπ έξγνπ, δελ ζα θαηέζηξεθε ηελ εκηηειή 

εξγαζία. Οη εξγαζίεο απηέο θαηαρσξνχληαη ζε ρσξηζηφ κέξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη 
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πεξηιακβάλνληαη κε πξνζσξηλή ηηκή κεησκέλε, θαηά ηφζν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

απηνηειήο απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο κε ην ππφινηπν ηεο πξνβιεπφκελεο ηηκήο. 

 

5. ην ινγαξηαζκφ κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ επίζεο, ηα πιηθά πνπ εηζθνκίζζεθαλ 

κε έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζηα εξγνηάμηα ή ζε απνζήθεο πνπ 

δειψζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ. Οη πνζφηεηεο ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλνπλ απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνζερψλ εξγαζηψλ ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε. Οη πνζφηεηεο ησλ 

πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη ρσξηζηά ζην ζπλνπηηθφ πίλαθα εξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην 

ινγαξηαζκφ, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη επίζεο θαη νη ζέζεηο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ. 

Γηα ηα πεξηιακβαλφκελα ζηνπο ινγαξηαζκνχο πιηθά, ν αλάδνρνο θέξεη αθέξαηε ηελ 

επζχλε, κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Σα πιηθά 

πεξηιακβάλνληαη ζε ρσξηζηφ ηκήκα ησλ ινγαξηαζκψλ, κε ηηκέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

ζπλάξηεζε πξνο ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηηκή, ψζηε ην ππφινηπν κέξνο ηεο ηηκήο 

λα επαξθεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία ζα ελζσκαησζνχλ ηα 

πιηθά. Πνζνζηά γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ δελ 

ππνινγίδνληαη ζηα πιηθά. 

 

6. ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη επίζεο, νη θάζε είδνπο απνδεκηψζεηο πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ην αληίηηκν ησλ 

απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ κέζσ ηεο εξγνιαβίαο, θαζψο θαη θάζε 

άιιε εγθεθξηκέλε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν. ην ινγαξηαζκφ 

πεξηιακβάλεηαη αθφκε θαη ην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ εξγνιάβνπ 

ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, εθφζνλ απηφ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο. Σν ζχλνιν πνπ πξνθχπηεη κεηψλεηαη θαηά ην 

πνζνζηφ έθπησζεο ηεο δεκνπξαζίαο, εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο αθαηξνχληαη φιεο νη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ Δξγνδφηε θαη 

ηδίσο, πνηληθέο ξήηξεο, πεξηθνπέο ηηκψλ ησλ άξζξσλ 57 θαη 60 ηνπ παξφληνο, 

ζπκπιεξσκαηηθή θξάηεζε εγγχεζεο - εθφζνλ γηα απηή δελ έρνπλ θαηαηεζεί 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νπφηε γίλεηαη ζρεηηθή κλεία - απφζβεζε πξνθαηαβνιψλ, 

παξαθξάηεζε αμίαο ηπρφλ ρνξεγνπκέλσλ πιηθψλ, πιεξσκέο πνπ έγηλαλ ζε βάξνο θαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη γεληθά θάζε απαίηεζε ηνπ Δξγνδφηε πνπ δελ έρεη 

ηθαλνπνηεζεί κε άιιν ηξφπν. 
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7. Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί θαη γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπο ζπλνδεχνληαη κφλν απφ Αλαθεθαιαησηηθφ πλνπηηθφ Πίλαθα ησλ εξγαζηψλ πνπ 

εθηειέζζεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ, ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ηπρφλ 

απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ θαη απφ ηηο απνθάζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ απνδεκηψζεηο ή 

επηβάιινπλ πνηληθέο ξήηξεο ή πεξηθνπέο ή άιιεο απαηηήζεηο ηνπ Δξγνδφηε. Απφ θάζε 

λεφηεξν ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ πιεξψζεθαλ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο 

ινγαξηαζκνχο. 

 

8. Οη ινγαξηαζκνί ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ε νπνία ηνπο 

ειέγρεη θαη ηνπο δηνξζψλεη, αλ είλαη αλαγθαίν, κέζα ζε έλα κήλα. Αλ ν ινγαξηαζκφο 

πνπ έρεη ππνβιεζεί πεξηέρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο, ζε βαζκφ πνπ λα είλαη δπζρεξήο 

ε δηφξζσζή ηνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε δηαηαγή ηεο πξνο ηνλ αλάδνρν, 

επηζεκαίλεη ηηο αλαθξίβεηεο ή αζάθεηεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν θαη 

παξαγγέιιεη ηελ αλαζχληαμε θαη επαλππνβνιή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

νξηδφκελε κεληαία πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ αξρίδεη απφ ηελ 

επαλππνβνιή, χζηεξα απφ ηελ αλαζχληαμή ηνπ απφ ηνλ αλάδνρν. Ο επηβιέπσλ 

κεραληθφο ππνγξάθεη ην ινγαξηαζκφ, βεβαηψλνληαο έηζη, φηη νη πνζφηεηεο είλαη 

ζχκθσλεο κε ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, νη ηηκέο είλαη ζχκθσλεο 

κε ηε ζχκβαζε θαη γεληθά φηη έρνπλ δηελεξγεζεί ζην ινγαξηαζκφ φιεο νη πεξηθνπέο ή 

εθπηψζεηο πνζψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ηε ζχκβαζε. Ο 

ινγαξηαζκφο, κεηά ηνλ έιεγρν, εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη έηζη 

εγθεθξηκέλνο απνηειεί ηελ πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. Ζ έγθξηζε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία είλαη δπλαηή θαη ρσξίο ηελ 

ππνγξαθή ηνπ επηβιέπνληα. 

 

9. Πξηλ απφ ηελ εμφθιεζε νπνηνπδήπνηε ινγαξηαζκνχ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδεη ζηνλ Δξγνδφηε βεβαηψζεηο φηη εμνθιήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ λφκηκεο θξαηήζεηο, πξνθαηαβνιέο θφξσλ, αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο πξνο ην Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. θαη ηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, αζθάιηζηξα 

ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε. 

 

10. Δάλ ε πιεξσκή ελφο ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ, πέξαλ ηνπ δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, νθείιεηαη, εάλ ππνβιεζεί εηδηθή 

πξνο ηνχην έγγξαθε φριεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο 
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ηεο, ηφθνο ππεξεκεξίαο, ν νπνίνο ηζνχηαη κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ βαζηθφ επηηφθην ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ). Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα δηαθφςεη 

ηηο εξγαζίεο, αθνχ ππνβάιεη ζηνλ Δξγνδφηε εηδηθή έγγξαθε δήισζε. 

 

11. Όιεο νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη ζηνλ αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ κε βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο, απνηεινχλ πάληνηε θαηαβνιέο έλαληη ηνπ 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, ην νπνίν εθθαζαξίδεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηνπ έξγνπ. 

 

12. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη 

ππνβάιιεη «πξνηειηθφ ινγαξηαζκφ», κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ηελ 

έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη «ηειηθφ 

ινγαξηαζκφ». Γηα ηνλ πξνηειηθφ θαη ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ εθαξκφδνληαη αλάινγα 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Με ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ γίλεηαη εθθαζάξηζε ηνπ 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

13. Με ηε Γηαθήξπμε δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη θαη άιινη εηδηθνί ηξφπνη πιεξσκήο 

ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ε θαηαβνιή απηνχ κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ε πεξηνδηθή θαηαβνιή ηνπ κέζα ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 53 

Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

 

Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο θάζε ζχκβαζεο έξγνπ παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε. 

 

Άξζξν 54 

Βιάβεο ζηα έξγα - Αλαγλώξηζε απνδεκηώζεσλ 

 

1. Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ, γηα 

θαηαζηξνθή ή βιάβε απηνχ. Δάλ ην έξγν παξαδνζεί γηα ρξήζε πξηλ απφ ηελ 
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παξαιαβή ηνπ, νη βιάβεο απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ 

έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε. 

 

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη, κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εχινγε πξνζεζκία, ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ζα 

δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. 

Αλ ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη άπξαθηε, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα 

εθηειέζεη ηε δηφξζσζε ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, θαη κε ηελ 

επηθχιαμε πάληνηε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Δξγνδφηε λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν. 

Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε δηφξζσζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο 

δαπάλεο, γίλεηαη αλάινγε κείσζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο. 

 

3. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ Δξγνδφηε, γηα 

νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζηα έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ 

θαη γεληθά γηα νπνηνδήπνηε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή 

αλεπηηεδεηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ή ζε κε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ κέζσλ, ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

ππαηηηφηεηαο ηνπ Δξγνδφηε. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο 

βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

 

4. Δξγαζίεο γηα απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε έξγνπ, πνπ 

παξαδφζεθε ζε ρξήζε πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, εθηεινχληαη κφλν κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. Γηα δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζπληάζζεηαη εηδηθφ 

πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 

ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Άξζξν 55 

Πξνέιεπζε θαη παξαγγειία πιηθώλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

 

1. Σα πιηθά θαη ν ελ γέλεη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη απνιχησο 
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ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ θαη ζα πξέπεη λα 

ηπγράλνπλ θάζε θνξά ηεο έγθξηζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ 

πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εκθάληζή ηνπο. 

 

2. ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ηερληθψλ 

ζηνηρείσλ ή δεηγκάησλ ησλ πιηθψλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ ζρεδίσλ 

εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία έγθξηζήο ηνπο απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία. Ζ έγθξηζε ησλ πιηθψλ, ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζρεδίσλ 

απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη 

ηελ ππνρξέσζή γηα εγθαηάζηαζε εηδψλ πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ έξγνπ. 

 

3. Με ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο δνθηκέο, πξηλ ηε ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ, ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, πνπ παξαδίδνληαη ζηνλ Δξγνδφηε, θαζψο θαη ε 

απαηηνχκελε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δξγνδφηε ζηε ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζή ηνπο. 

 

4. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πξνθχςεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε επηινγή εηδψλ απφ 

ηνλ αλάδνρν, δελ ζπληζηά ιφγν παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο 

απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 

 

5. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θάζε πιηθφ ή 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δελ είλαη ζχκθσλν κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ή ηα εγθξηζέληα δείγκαηα, θαη κπνξεί λα παξαπέκπεη ηα πιηθά ή ην 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 

6. Οη παξαγγειίεο ησλ πιηθψλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα 

γίλνληαη έγθαηξα, κε αξγφηεξε εκεξνκελία παξαγγειίαο ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 56 

Πνηνηηθόο έιεγρνο 

 

1. Γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ έξγσλ δηελεξγνχληαη δχν θαηεγνξίεο ειέγρσλ: 
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α. Δζσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο, πνπ αζθείηαη απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

β. Δμσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο, πνπ αζθείηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

2. Ο εζσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ηνλ αλάδνρν, κε ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ηεο πνηνηηθήο αληαπφθξηζεο ησλ έξγσλ πξνο ηηο 

θαζνξηδφκελεο πξνδηαγξαθέο. Ο εζσηεξηθφο απηφο πνηνηηθφο έιεγρνο, πνπ 

αλαθέξεηαη ηφζν ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δνθηκέο φζν θαη ζηελ επηηφπνπ 

θαηαζθεπή, είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ εμσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν πνπ αζθείηαη απφ 

ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

3. Γηα ηνλ εζσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη 

Πξφγξακκα Πνηφηεηνο Έξγνπ (Π.Π.Δ.). Σν Π.Π.Δ. ελζσκαηψλεη θαη θσδηθνπνηεί 

φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πεξηγξάθεη ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ 

έξγνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη ζε πιήξε ελαξκφληζε θαη 

πεξηιακβάλεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ηξφπν θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ζπγθέληξσζεο θαη 

αξρεηνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

απαηηήζεηο ηρλειαζηκφηεηαο. Σν Π.Π.Δ. απνηειεί  ην εζσηεξηθφ έγγξαθν ηνπ έξγνπ 

θαη παξέρεη φια ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ζπγθέληξσζεο ησλ 

ζηνηρείσλ, ηεθκεξίσζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη αξρεηνζέηεζήο ηνπο. 

 

4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ην Π.Π.Δ. ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

ζε δχν (2) αληίγξαθα, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη 

ε νπνία δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ νχηε θαη κεγαιχηεξε ησλ 

εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, αλάινγα κε 

ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ηνπ έξγνπ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, εληφο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ, ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη έλα εγθεθξηκέλν αληίηππν ζηνλ αλάδνρν 

κε ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο. Κάζε πηζαλή αλαζεψξεζε ηνπ παξαπάλσ Π.Π.Δ., πνπ 

ζα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ απφ ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ζα 

ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

5. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί κε ζπλέπεηα ην Π.Π.Δ., φπσο 

εγθξίζεθε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, θαη φιεο ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ. Γηα νπνηαδήπνηε δνθηκή ή έιεγρν πνπ αλαθέξεηαη ζην 

Π.Π.Δ., ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη νπδεκίαο απνδεκηψζεσο, δηφηη νη ζρεηηθέο δαπάλεο 
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πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Απηφ ηζρχεη αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν 

Δξγνδφηεο θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ ηνπ Π.Π.Δ. 

 

6. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Π.Π.Δ. ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην θαη δηαηίζεληαη ζηνλ 

Δξγνδφηε ζε θάζε δήηεζε. 

 

7. Ο εμσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε 

ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ησλ θαζνξηδφκελσλ πξνδηαγξαθψλ γηα εξγαζίεο, 

πιηθά, θαηαζθεπέο θαη παληφο είδνπο εγθαηαζηάζεηο. 

 

8. Οπνπδήπνηε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε γίλεηαη αλαθνξά ζε ειέγρνπο θαη δνθηκέο, 

απηέο αθνξνχλ ζηνλ εμσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν. Γηα ηηο δνθηκέο θαη ειέγρνπο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πνπ εθηεινχληαη ζε εξγαζηήξηα ηεο εθινγήο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (θξαηηθά εξγαζηήξηα, αλαγλσξηζκέλα ηδησηηθά εξγαζηήξηα 

θιπ.), νη ζρεηηθέο δαπάλεο θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ απφ 

ηνλ εμσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν πξνθχπηνπλ απνηειέζκαηα πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία πεξί πιεκκειψλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

9. Όια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφθεηληαη 

ζηνλ εμσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη είλαη ζχκθσλα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 

10. Ο εμσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ έξγνπ νπδφισο απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν 

απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

 

11. Γηα ηηο δνθηκέο θαη ειέγρνπο ηνπ εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, νη 

δεηγκαηνιεςίεο γίλνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 

εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ, θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ δεηγκαηνιεςίαο. Οη 

δεηγκαηνιεςίεο γίλνληαη νπνπδήπνηε θαη ζε ζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ πην 

δπζκελή εηθφλα γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα, ηα δείγκαηα, αθνχ 

ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια, απνζηέιινληαη, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 

επνπηεία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζηα εξγαζηήξηα επηινγήο ηεο ηειεπηαίαο, γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ. Γηα ηηο κεηαθνξέο απηέο ν 

αλάδνρνο δηαζέηεη θαηάιιειν κεηαθνξηθφ κέζν. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ αλάδνρν κέζα ζε εχινγν 
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ρξφλν απφ ηελ εκέξα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, αθνχ ζπλππνινγηζζνχλ νη απαηηνχκελνη 

ρξφλνη θάζε είδνπο εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο. 

 

12. Οη έιεγρνη θαη δνθηκέο ηνπ εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, κε αθξηβή ζηνηρεία 

ησλ ζέζεσλ δεηγκαηνιεςίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, θαηαγξάθνληαη ζε 

ηδηαίηεξν βηβιίν (βηβιίν εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ). 

 

13. Με ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θάζε έξγνπ είλαη δπλαηφ λα κεηαβάιινληαη νη 

παξαπάλσ φξνη θαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 57 

Αθαηαιιειόηεηα πιηθώλ - Διαηηώκαηα - Παξάιεηςε ζπληήξεζεο 

 

1. Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζεσξεί φηη ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά φηη 

είλαη αθαηάιιεια, δίδεη εληνιή ζηνλ αλάδνρν γηα ηε κε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

 

2. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, 

νπνηαδήπνηε εξγαζία παξνπζηάδεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θνηλνπνηεί ζε απηφλ εηδηθή εληνιή 

απνθαηάζηαζεο θαθνηερληψλ. Ζ εηδηθή εληνιή πξνζδηνξίδεη ηα ειαηηψκαηα θαη 

ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ απνθαηάζηαζε κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή 

ηνπο, εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηα πξάγκαηα. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο 

θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο, κε ηελ σο άλσ εηδηθή εληνιή 

θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο 

εξγαζίεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε εηδηθή εληνιή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

θαη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειαηηψκαηνο. 

 

3. Οη εξγαζίεο γηα ηελ άξζε ηνπ ειαηηψκαηνο εθηεινχληαη ακέζσο απφ ηνλ 

αλάδνρν. Ζ ηπρφλ εκπξφζεζκα ππνβιεζείζα απφ ηνλ αλάδνρν αίηεζε ζπκβηβαζηηθήο 

επίιπζεο ηεο δηαθνξάο δελ έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα, αιιά, εάλ ηειηθά γίλεη 

δεθηή απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ή δηθαησζεί δηθαζηηθά ν αλάδνρνο, ηφηε δηθαηνχηαη 

λα πιεξσζεί γηα ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο πνπ εθηέιεζε, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο 

φξνπο θαη ηηκέο. Δάλ νη εξγαζίεο δηαηάρζεθαλ χζηεξα απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
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εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζπληάζζνληαη λέεο ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

θαη ην γεγνλφο απηφ. 

 

4. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκέιεηεο κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη ζε απηφλ κε ηελ εηδηθή εληνιή, ηφηε νη εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζήο ηνπο κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ, κε κέξηκλα ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Δξγνδφηε σο πξνο ηελ επηβνιή ησλ ινηπψλ 

θπξψζεσλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

5. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 - 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ έξγσλ, θαζ’ φζν ρξνληθφ δηάζηεκα βαξχλεηαη κε ηε ζπληήξεζε απηή. 

 

6. Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδε ειαηηψκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πηζηνπνίεζε. Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ επνπζηψδε ειαηηψκαηα 

πεξηιακβάλνληαη κε κεησκέλε ηηκή, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ εηδηθή εληνιή 

απνθαηάζηαζεο θαθνηερληψλ, κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ειαηηψκαηνο. Αλ ην 

ειάηησκα απνθαιπθζεί κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ, κπνξεί ε πεξηθνπή λα 

γίλεη ζηελ επφκελε ή ζηαδηαθά ζε πεξηζζφηεξεο επφκελεο πηζηνπνηήζεηο, ζχκθσλα κε 

ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

7. Αλ ην ειάηησκα απνθαιπθζεί θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ έξγσλ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 60 θαη 62 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ 

ΠΔΡΑΗΩΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Άξζξν 58 

Βεβαίσζε πεξαίσζεο εξγαζηώλ 

 

1. Όηαλ ιήμεη ε πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαπηζηψλεη αλ ηα έξγα έρνπλ πεξαησζεί θαη έρνπλ ππνζηεί 

ηθαλνπνηεηηθά ηηο δνθηκαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ή αλ ηα έξγα δελ έρνπλ 

πεξαησζεί, νπφηε θαηαγξάθεη ζπγθεθξηκέλα ηηο εξγαζίεο πνπ απνκέλνπλ πξνο 

εθηέιεζε. Δθφζνλ νη εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εθδίδεη 
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βεβαίσζε γηα ην ρξφλν πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ (βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ 

εξγαζηψλ). Ζ βεβαίσζε απηή δελ αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, ε νπνία 

ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. Σελ έθδνζε ηεο σο άλσ βεβαίσζεο κπνξεί λα ηε δεηήζεη ν αλάδνρνο 

θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ, εθφζνλ έρεη πεξαηψζεη ηα έξγα. 

 

2. Δάλ ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πεξαησζεί δηαπηζησζνχλ επνπζηψδεηο κφλν 

ειιείςεηο, πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία γλσζηνπνηεί, κε εηδηθή εληνιή ηεο πξνο ηνλ αλάδνρν, ηηο ειιείςεηο πνπ 

έρνπλ επηζεκαλζεί θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ εθδίδεηαη κεηά ηελ εκπξφζεζκε 

απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ θαη αλαθέξεη ην ρξφλν πνπ πεξαηψζεθε ην έξγν, ρσξίο 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο. 

 

3. Δάλ νη εξγαζίεο δελ έρνπλ πεξαησζεί ή νη ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ είλαη 

νπζηψδεηο ή αλ δελ πεξαηψζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν εκπξφζεζκα νη εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο επνπζησδψλ ειιείςεσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

εθαξκφδνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 θαη 50 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

Άξζξν 59 

Παξαιαβή γηα ρξήζε 

 

1. Οπνηεδήπνηε, θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ην έξγν ή απηνηειή 

ηκήκαηα απηνχ πνπ έρνπλ πεξαησζεί, κπνξνχλ λα δνζνχλ ζε ρξήζε, χζηεξα απφ ηε 

δηελέξγεηα ζρεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε. 

 

2. Ζ παξαιαβή γηα ρξήζε γίλεηαη κε πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ην έξγν παξαδίδεηαη γηα ρξήζε ζε ηξίην πξφζσπν, 

δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ Δξγνδφηε, ηφηε ζπκπξάηηεη ζην πξσηφθνιιν θαη εθπξφζσπνο 

ηνπ ηξίηνπ απηνχ πξνζψπνπ. Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί θαη δελ παξαζηεί ή αξλεζεί ηελ 

ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ, απηφ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ινηπνχο, κε ζρεηηθή κλεία 

θαηά πεξίπησζε, θαη ηνπ θνηλνπνηείηαη. Σν πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη κλεία ηνπ 

έξγνπ ή ησλ ηκεκάησλ πνπ παξαδίλνληαη γηα ρξήζε θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ εξγαζηψλ. 
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3. Ζ, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, παξαιαβή γηα ρξήζε γίλεηαη ακέζσο 

κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή απηνηειψλ ηκεκάησλ απηνχ, εάλ απηφ 

πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε. Δάλ δελ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε, κπνξεί ε παξαιαβή 

πξνο ρξήζε λα γίλεη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

4. Δάλ ζηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, παξάιιεια πξνο ηε 

ρξήζε ηνπ έξγνπ, δελ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα παξαιαβήο πξνο ρξήζε. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη εάλ ε παξάιιειε ρξήζε πξνθχπηεη απφ ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

5. Ζ παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 60 

Πξνζσξηλή παξαιαβή 

 

1. Μεηά ηε βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ, ην έξγν παξαιακβάλεηαη 

πξνζσξηλά. Με ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ειέγρνληαη νη εξγαζίεο πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά. Οη εξγαζίεο ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ 

παξαιακβάλνληαη καδί κε ηηο εξγαζίεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

 

2. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

πεξάησζεο ηνπ έξγνπ, εθφζνλ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη 

ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ αξρείνπ ηνπ έξγνπ κέζα ζε δχν (2) 

κήλεο απφ ηελ πην πάλσ εκεξνκελία. Δάλ ε ηειηθή επηκέηξεζε ππνβιεζεί απφ ηνλ 

αλάδνρν κεηαγελέζηεξα, ε πην πάλσ πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο 

αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο θαη ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ. Δάλ 

δελ ππνβιεζεί ηειηθή επηκέηξεζε απφ ηνλ αλάδνρν, ε πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα 

ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο 

πνπ ζπληάρζεθε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Δάλ ε παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί ή 

ην πξσηφθνιιν δελ εγθξηζεί κέζα ζηηο πην πάλσ πξνζεζκίεο, ε παξαιαβή ζεσξείηαη 

φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ 

αλάδνρν ηεο ζρεηηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο. 

 

3. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, ε Πξντζηακέλε Αξρή νξίδεη ηελ 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη γίλεη ε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε 

ζχληαμε ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο. Ζ Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο. ε πεξίπησζε φκσο 
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ζεκαληηθψλ έξγσλ κπνξεί λα νξηζζνχλ κέρξη θαη ηέζζεξα (4) επηπιένλ κέιε, γηα λα 

πεξηιεθζνχλ ζε απηή ηερληθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ 

έξγνπ. Όηαλ ην έξγν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηξίην πξφζσπν, δηαθνξεηηθφ 

απφ ηνλ Δξγνδφηε, ν ηειεπηαίνο κπνξεί λα πεξηιάβεη ζηελ Δπηηξνπή θαη κέιε πνπ 

ππνδεηθλχνληαη απφ ην πξφζσπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν. Ζ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο ζπλέξρεηαη θαη δηελεξγεί ηελ παξαιαβή κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο. Γηα ηελ παξαιαβή ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν, πνπ ππνγξάθεηαη απφ 

φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, απφ ηνλ ηειεπηαίν επηβιέπνληα πνπ παξίζηαηαη θαηά ηε 

δηελέξγεηά ηεο θαη απφ ηνλ αλάδνρν πνπ παξαδίδεη ην έξγν. Δάλ ππάξμεη αδπλακία 

ππνγξαθήο απφ ηνλ πξφεδξν ή κέινο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνλ επηβιέπνληα, ην 

πξσηφθνιιν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο, κε ζρεηηθή κλεία ησλ ιφγσλ ηεο 

αδπλακίαο ππνγξαθήο. 

 

4. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, ειέγρεη, 

θαηά ην δπλαηφ, ηελ επηκέηξεζε κε γεληθέο ή ζπνξαδηθέο θαηακεηξήζεηο, θαηαγξάθεη 

ζην πξσηφθνιιν ηηο πνζφηεηεο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, φπσο ηπρφλ δηνξζψλνληαη 

απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη, αηηηνινγεί ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πνζφηεηεο 

θαη αλαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, γηα εξγαζίεο πνπ ηπρφλ έρνπλ εθηειεζζεί κε 

ππέξβαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ ή θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζρεδίσλ. Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη επίζεο, θαηά ην δπλαηφ, ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη 

αλαγξάθεη ζην πξσηφθνιιν ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηδίσο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ 

θξίλνληαη απνξξηπηέεο ή ειαηησκαηηθέο θαη πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ, ή 

παξαδεθηέο κελ, αιιά κε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπο. 

 

5. ηελ παξαιαβή θαιείηαη λα παξαζηεί ν αλάδνρνο. Ζ παξαιαβή γίλεηαη λφκηκα 

θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ απηφο έρεη θιεζεί λα παξαζηεί. ηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ 

ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ, ηνπ θνηλνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 33 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. Ζ 

ηειεπηαία κπνξεί λα αλαβάιιεη ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ, κέρξη λα 

απνθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ. Ζ έγθξηζε 

γίλεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε. 
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6. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο παξαιαβήο ηκεκάησλ έξγσλ, πνπ πεξαηψζεθαλ θαη κπνξνχλ λα έρνπλ 

απηνηειή ρξήζε, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε, θαζψο επίζεο θαη ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα εξγνιαβία δελ ζπλερίδεηαη, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο δηάιπζεο, 

έθπησζεο θιπ. 

 

Άξζξν 61 

Υξόλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ 

 

1. Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ 

θαη ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε, θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε 

νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη γεληθά ζε δεθαπέληε (15) κήλεο. ε εληειψο εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο, κπνξεί κε ηε Γηαθήξπμε λα νξίδεηαη κεγαιχηεξνο ρξφλνο εγγχεζεο, 

ελδερνκέλσο θαη κε πξφβιεςε αληαιιάγκαηνο, φρη φκσο κεγαιχηεξνο απφ ηξία (3) 

έηε. Ο ρξφλνο εγγχεζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ, 

εθφζνλ κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ απηή ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή 

επηκέηξεζε θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα ζηνηρεία, άιισο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

ππνβιήζεθε ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη 

ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα ζηνηρεία. 

 

2. Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία 

απνηειεί νπζηψδε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ, ε ζχκβαζε παξακέλεη ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία κε φιεο ηηο εληεχζελ έλλνκεο ζπλέπεηεο. Πιελ ησλ άιισλ 

ζπλεπεηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί ηαθηηθά ην έξγν, λα ην 

δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε πιήξνπο εηνηκφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο θαηά ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο θάζε βιάβε ηνπ. Δξγαζίεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ απφ ηε ρξήζε εθηεινχληαη, είηε απφ ηνλ αλάδνρν, κε έγθξηζε 

ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν, είηε απφ ηνλ 

Δξγνδφηε κε άιιν ηξφπν. 

 

3. Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ 

θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ 

Δξγνδφηε, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ 

αλαδφρνπ. 
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Άξζξν 62 

Οξηζηηθή παξαιαβή 

 

1. ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ 

πξνζσξηλή παξαιαβή, ησλ παξαγξάθσλ 3, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

 

2. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ελεξγείηαη κεηά ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ ηεο ππνρξεσηηθήο απφ ηνλ αλάδνρν ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ νξηζηηθή 

παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, 

ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν, θαη εθφζνλ δελ έρνπλ παξνπζηαζζεί 

ειαηηψκαηα ή φζα ηπρφλ εκθαλίζζεθαλ, έρνπλ απνθαηαζηαζεί. Δάλ ε νξηζηηθή 

παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζηελ σο άλσ πξνζεζκία, ζεσξείηαη φηη έρεη 

ζπληειεζζεί απηνδίθαηα, ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ηεο 

ζρεηηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο. Δάλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη 

δηελεξγεζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη 

νξηζηηθή παξαιαβή. 

 

3. Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη θαη πηζηνπνηεί, εάλ 

ν αλάδνρνο εθπιήξσζε ζην αθέξαην ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ πξνβιέπεη ην 

πξνεγνχκελν άξζξν, θαη απνθαίλεηαη εηδηθά επ’ απηνχ ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 

Δπίζεο παξαιακβάλεη νξηζηηθψο θαη φζεο ηπρφλ εξγαζίεο έγηλαλ κε εηδηθέο εληνιέο 

ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο 

ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Οη εξγαζίεο απηέο παξαιακβάλνληαη νξηζηηθψο, ηφζν 

πνζνηηθά, φζν θαη πνηνηηθά, κε εηδηθφ θεθάιαην ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο. 

 

4. Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Με ηα ζπκβαηηθά ηεχρε κπνξεί λα νξίδνληαη 

πξφζζεηεο επζχλεο ή ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

 

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

εθαξκφδνληαη, είηε ε νξηζηηθή παξαιαβή δηελεξγεζεί πξαγκαηηθά είηε ζπληειεζζεί 

απηνδίθαηα. 
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6. Ζ ζπληέιεζε ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο παξαγξαθήο 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε έξγνπ. 

 

7. Δάλ ε παξαιαβή ζπληειεζζεί απηνδίθαηα θαη δηαπηζησζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ 

δηαθνξέο ζηηο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ, ν αλάδνρνο έρεη 

ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, πνπ ηπρφλ έρεη θαηαβιεζεί γηα 

ηηο εξγαζίεο απηέο. 

 

Άξζξν 63 

Δθθαζαξίζεηο ινγαξηαζκώλ 

 

1. Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν, 

ζα γίλεη ε ηειηθή εθθαζάξηζε, κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ, φισλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε έξγνπ, κε ηελ 

ππνβνιή ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ 

δηνξζψζεηο ηνπ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Ζ ππνβνιή ηνπ ηειηθνχ απηνχ 

ινγαξηαζκνχ ζπληζηά ακάρεην ηεθκήξην, φηη ν αλάδνρνο δελ έρεη νχηε δηαηεξεί 

νπνηαδήπνηε αμίσζε θαηά ηνπ Δξγνδφηε, απφ ηε ζχκβαζε έξγνπ, γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν ή αηηία. Οπδεκία πάλησο ηειηθή πιεξσκή ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν, πξνηνχ λα 

πξνζθνκίζεη απηφο ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά, θαζψο θαη ηα νηαδήπνηε άιια 

ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ζα δεηήζεη ν Δξγνδφηεο, γηα δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ, έλαληη νησλδήπνηε κειινληηθψλ απαηηήζεσλ, αγσγψλ ή 

δηθψλ νησλδήπνηε ηξίησλ ζε ζρέζε κε ην έξγν. 

 

2. Μεηά ηελ σο άλσ εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη απαηηήζεσλ, νη εγγπήζεηο 

πνπ παξακέλνπλ ζηνλ Δξγνδφηε, ππφ ηε κνξθή θξαηήζεσλ ή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 

επηζηξέθνληαη ζηνλ αλάδνρν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄ 

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 

Άξζξν 64 

Γηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξώλ 

 

Κάζε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ Δξγνδφηε θαη ηνλ αλάδνρν, ε νπνία απνξξέεη απφ 

ηε ζχκβαζε έξγνπ ή εμ αθνξκήο απηήο, επηιχεηαη εμψδηθα, ζπκβηβαζηηθά ή 

δηθαζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ. 

 

Άξζξν 65 

Δμώδηθε επίιπζε 

 

1. Καηά θάζε πξάμεο ή παξάιεηςεο ηνπ Δξγνδφηε, πνπ πξνζβάιιεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ ηνπ αλαδφρνπ, ν ηειεπηαίνο δχλαηαη λα αζθήζεη αίηεζε εμψδηθεο επίιπζεο 

ηεο δηαθνξάο. Παξάιεηςε ππάξρεη φηαλ ν Δξγνδφηεο, αλ θαη ππνρξενχηαη απφ ηνλ 

παξφληα Καλνληζκφ, δελ πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ελέξγεηα ή ζηελ έθδνζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο πξάμεο. Ζ παξάιεηςε ζπληειείηαη κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο 

ζρεηηθήο πξνζεζκίαο πνπ ηπρφλ νξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ή, εθφζνλ ηέηνηα 

πξνζεζκία δελ νξίδεηαη, κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ελφο (1) κελφο απφ ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθήο έγγξαθεο αηηήζεσο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

2. Ζ σο άλσ αίηεζε αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ Δξγνδφηε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο ή ηε ζπληέιεζε ηεο 

παξάιεηςεο, εθηφο εάλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ. 

 

3. Ζ αίηεζε εμψδηθεο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο εμεηάδεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε 

Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη γλσκνδφηεζε 

ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. Ζ απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο επί ηεο αηηήζεσο 

εθδίδεηαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. 
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Άξζξν 66 

πκβηβαζηηθή επίιπζε 

 

1. Αλ ε αίηεζε εμψδηθεο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο ή 

κεξηθψο, ή αλ παξέιζεη άπξαθηε ε δίκελε πξνζεζκία ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ν 

αλάδνρνο κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ελψπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο πκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (Δ..Δ.Γ.), κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία ελφο (1) κελφο, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο επί ηεο αηηήζεσο 

εμψδηθεο επίιπζεο ή απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηνπ δηκήλνπ. 

 

2. Ζ Δ..Δ.Γ. θαζνξίδεη ε ίδηα ηνπο θαλφλεο ηεο ελψπηνλ ηεο δηαδηθαζίαο, κε 

θαλνληζκφ πνπ ζπληάζζεη ε ίδηα θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Δξγνδφηε. 

 

3. Ζ γλσκνδφηεζε ηεο Δ..Δ.Γ. επί ηεο αηηήζεσο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο 

εθδίδεηαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ θαηάζεζή ηεο θαη εηζάγεηαη ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δξγνδφηε, ην νπνίν δχλαηαη λα ηελ απνδερζεί ή φρη, 

εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο. Ζ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 παξ. 1 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

 

4. Ζ Δ..Δ.Γ. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Δξγνδφηε θαη απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε. Σα κέιε ηεο Δ..Δ.Γ. νξίδνληαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνδφηε, θαζψο θαη απφ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

εηδηθή λνκηθή ή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. 

 

5. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δ..Δ.Γ. νξίδεηαη ν πξφεδξνο θαη ν 

γξακκαηέαο ηεο, ν αλαπιεξσηήο πξφεδξνο, θαζψο θαη δχν αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ηα 

νπνία αλαπιεξψλνπλ, θαηά ηε ζεηξά πνπ νξίδνληαη, νπνηαδήπνηε απφ ηα ηαθηηθά 

κέιε πνπ ηπρφλ ιείπνπλ, απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη 

αθφκε, ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο Δ..Δ.Γ., ε ακνηβή ή ε απνδεκίσζή 

ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 
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Άξζξν 67 

Γηθαζηηθή επίιπζε 

 

Δάλ ε δηαθνξά δελ επηιπζεί εμψδηθα ή ζπκβηβαζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ παξαπάλσ άξζξσλ, ή παξέιζνπλ άπξαθηεο νη νξηδφκελεο πξνζεζκίεο γηα ηελ 

έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ν αλάδνρνο δχλαηαη, εληφο 

πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο ή απφ 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο, λα αζθήζεη αγσγή 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ελψπηνλ ησλ θαζ’ χιελ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄ 

ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 68 

Δθηέιεζε εξγαζηώλ κε απηεπηζηαζία 

 

1. Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ κε απηεπηζηαζία απνθαζίδεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε 

Αξρή, ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ, ην ηπρφλ ππάξρνλ 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ην δηαζέζηκν κεραληθφο εμνπιηζκφο θαη γεληθά ηελ 

νηθνλνκία ηεο θαηαζθεπήο. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία νξίδεη ηερληθφ ππάιιειν, σο 

επηβιέπνληα, θαη άιινπο ππαιιήινπο, σο βνεζνχο ηνπ, εθφζνλ απαηηείηαη. Με 

κέξηκλα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζπληάζζεηαη πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο, 

ρξνλνδηάγξακκα θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. πληάζζεηαη 

επίζεο πξνκέηξεζε ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, πξνγξακκαηίδεηαη ν αξηζκφο, νη 

εηδηθφηεηεο θαη ε δηάξθεηα απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη 

ν αξηζκφο, ην είδνο θαη ε δηάξθεηα απαζρφιεζεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ 

είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

2. Ο απαηηνχκελνο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ, νη πνζφηεηεο 

ησλ πιηθψλ, ν ηξφπνο θαη ν ξπζκφο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αλάισζεο 

πιηθψλ, κίζζσζεο θαη ρξήζεο κεραλεκάησλ θαη φια ηα άιια αλαγθαία γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηνηρεία θαζνξίδνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Ο 
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αξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ, ησλ νπνίσλ ε αγνξά είλαη ηπρφλ αλαγθαία γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, εγθξίλεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 

 

3. Σν απαηηνχκελν πξνζσπηθφ δηαηίζεηαη ή πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γηα απηφλ ζρεηηθέο δηαηάμεηο. ην πξνζσπηθφ απηφ κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεηαη ππαιιειηθφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ νπνηαζδήπνηε 

εηδηθφηεηαο αλαγθαίαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ηερληθννηθνλνκηθή δηνίθεζε ηνπ 

έξγνπ ή ππεξγνιάβνη. 

 

4. Απφ ηηο δηαηηζέκελεο γηα ην έξγν πηζηψζεηο θαηαβάιινληαη, κε βάζε λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά, φιεο νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ην έξγν, φπσο είλαη νη 

κηζζνί, ηα εκεξνκίζζηα θαη νη ζρεηηθέο εξγνδνηηθέο επηβαξχλζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη δαπάλεο πξνκήζεηαο κεραλεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ, ε αμία ησλ πιηθψλ θαη νη δαπάλεο δηαινγήο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο 

θαη ρξήζεο ηνπο, ηα κηζζψκαηα κεραλεκάησλ, ηα αζθάιηζηξα θαη νη δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη ακνηβέο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη ην αληάιιαγκα γηα ηελ 

ππεξγνιαβηθή εθηέιεζε εξγαζηψλ κε πιηθά ή ρσξίο πιηθά. 

 

5. Γηα ηελ αγνξά ησλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, ηε κίζζσζε κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ ή ηελ εθηέιεζε κεηαθνξψλ εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηνλ Δξγνδφηε. Γηα ηελ αλάδεημε εξγνιάβσλ ή ππεξγνιάβσλ επηκέξνπο 

εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

6. Καηά ηελ εθηέιεζε έξγνπ κε απηεπηζηαζία, ηεξείηαη, κε επζχλε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, εκεξνιφγην αλάινγν κε ην επηβαιιφκελν γηα νπνηαδήπνηε 

απνινγηζηηθή εθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

 

7. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη κε απηεπηζηαζία, ζπληάζζεηαη επηκέηξεζή 

ηνπο θαη απνινγηζκφο ηεο δαπάλεο. Γηα ηελ παξαιαβή ηνπο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 60 θαη 62 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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Άξζξν 69 

Δθηέιεζε έξγσλ κε κεξηθή ή νιηθή απηνρξεκαηνδόηεζε 

(ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο) 

 

1. Ζ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ Δξγνδφηε κε κεξηθή ή νιηθή απηνρξεκαηνδφηεζε 

(ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο), ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ, δηέπεηαη θαηαξρήλ απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Με ηε 

Γηαθήξπμε, θαη θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ, 

κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά ηα δεηήκαηα: 

 

α. Σσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζε πεξίπησζε 

ππεξεκεξίαο ηνπ Δξγνδφηε σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ή ζε 

πεξίπησζε ππαίηηαο ή αλππαίηηαο αδπλακίαο απηνχ. 

 

β. Σεο απνδεκίσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε δεκία ππέζηε, θαζψο θαη ηνπ 

δηθαηψκαηφο ηνπ λα δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ 

εξγαζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ γεγνλφο γηα ην νπνίν δελ 

επζχλεηαη ν ίδηνο. 

 

γ. Σεο απνδεκίσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ηπρφλ δεκία ηνπ απφ ηε κε 

εθπιήξσζε ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ αζθήζεη ην παξερφκελν ζ’ απηφλ 

δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

δ. Σνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Δξγνδφηε λα θαηαγγείιεη ή λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν, ν νπνίνο θξίλεηαη σο ηέηνηνο απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. 

Δπηπιένλ, ηεο απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ν αλάδνρνο, εθφζνλ ν ιφγνο 

απηφο αθνξά ζε γεγνλφο γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη απηφο. Αθφκε, ζε πεξίπησζε πνπ 

ε ζχκβαζε αθνξά πεξηζζφηεξεο απφ κία δηαθνξεηηθέο θαη απηνηειείο θαηαζθεπέο, 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Δξγνδφηε λα θαηαγγείιεη ή λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε σο πξνο κία 

ή πεξηζζφηεξεο απηνηειείο θαη δηαθνξεηηθέο θαηαζθεπέο, κέρξη νξηζκέλε πξνζεζκία 

θαη πάλησο πξηλ απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν έλαξμεο εξγαζηψλ επί ησλ απηνηειψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ απηψλ θαηαζθεπψλ. Σέινο, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ηεο 

δπλαηφηεηαο λα αληηθαηαζηαζεί ε απηνηειήο θαηαζθεπή πνπ αθαηξέζεθε, κε άιιε ή 

άιιεο, ίδηνπ ή ηζνδχλακνπ ηερληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη λα θαζνξηζηεί 
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κε λέα απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν ηξφπνο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη ε αλαπξνζαξκνγή ηεο ζχκβαζεο. 

 

ε. Σεο δπλαηφηεηαο λα ζπλνκνινγεζεί ζπκθσλία δηεζλνχο ή εζσηεξηθήο 

δηαηηεζίαο, γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο ή εμ αθνξκήο απηήο. 

 

2. Ζ ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ ηνπ Δξγνδφηε πνπ 

εθηεινχληαη κε κεξηθή ή νιηθή απηνρξεκαηνδφηεζε (ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο), 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ, ζα 

δηέπεηαη θαηαξρήλ απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

 

α. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πνπ ζα νξίδεη ε Γηαθήξπμε θαη ζα δηέπεηαη απφ ηνπο 

ζεζπηδφκελνπο απφ απηήλ φξνπο. 

 

β. Ο Δξγνδφηεο κπνξεί λα εγγπεζεί ζηνλ αλάδνρν ηε δηαηήξεζε δηαθφξσλ 

ζπλζεθψλ θαη λα ζπλνκνινγεζεί φηη, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, 

ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη, είηε απνδεκίσζε γηα ηε δεκία πνπ ππέζηε, είηε 

αλαπξνζαξκνγή ηεο νθεηιφκελεο ζε απηφλ παξνρήο, είηε - ζε εληειψο εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο - ιχζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, κε απνδεκίσζή ηνπ γηα ηε δεκία 

πνπ ππέζηε απφ ηε κε εθπιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο παξνρήο ηεο 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο πνπ ηπρφλ εμαξηάηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

παξαρσξνχκελνπ έξγνπ. 

 

γ. Γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο ή εμ αθνξκήο απηψλ κπνξεί λα ζπλνκνινγεζεί δηεζλήο ή εζσηεξηθή 

δηαηηεζία, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η΄ 

ΣΔΛΗΚΔ - ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 70 

Πξνζεζκίεο 

 

Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ ξεηήο αληίζεηεο δηάηαμεο ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, 

φιεο νη ηαζζφκελεο κε ηνλ Καλνληζκφ πξνζεζκίεο έρνπλ γηα ηνλ Δξγνδφηε ελδεηθηηθφ 

ραξαθηήξα. 

 

Άξζξν 71 

Σξνπνπνηήζεηο 

 

Σξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ εγθξίλνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δξγνδφηε θαη θσδηθνπνηνχληαη θάζε θνξά 

ζε εληαίν θείκελν. 

 

Άξζξν 72 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ηπρφλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νη 

δηαηάμεηο απηνχ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα έξγα πνπ δεκνπξαηνχληαη, αλαηίζεληαη θαη 

εθηεινχληαη ή παξαρσξνχληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη ησλ νπνίσλ ε ζρεηηθή 

Γηαθήξπμε δεκνζηεχεηαη ή ε ζρεηηθή απφθαζε αλάζεζεο (επί δηαδηθαζίαο κε 

δηαπξαγκάηεπζε) εθδίδεηαη κεηά απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Καλνληζκνχ, ζχκθσλα κε 

ην επφκελν άξζξν. 

 

2. Έξγα, γηα ηα νπνία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, είρε 

δεκνζηεπζεί ε Γηαθήξπμε, ή βξίζθνληαλ ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο ή θαηαθχξσζεο, ή 

είρε ήδε θαηαξηηζηεί ε ζχκβαζε, αλαηίζεληαη, εθηεινχληαη ή παξαρσξνχληαη κε βάζε 

ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ίζρπε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

Καλνληζκνχ. 
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Άξζξν 73 

Έγθξηζε - Έλαξμε ηζρύνο 

 

Ο παξψλ Καλνληζκφο ηίζεηαη ζε ηζρχ κεηά ηελ παξέιεπζε έμη (6) κελψλ απφ 

έγθξηζή ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δξγνδφηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 

παξ. 10 ηνπ λ. 2937/2001. 


