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Άξζξν 1 Αληηθείκελν ηεο Μειέηεο - ηνηρεία ηνπ έξγνπ 
 
Κε ηελ ππ’ αξηζκ. 19527/20-3-2020 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ αθνξά ηελ απφθαζε 
έληαμε πξάμεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ ζην Πξφγξακκα «ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ» ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο 
VIII (πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ΠΓΔ ΤΠ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΑΔ 055 2017Δ05500010)» γηα ηελ «Δθπφλεζε 
κειεηψλ θαη πινπνίεζεο κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 
Κεγαξέσλ» ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο VIII «Δθπφλεζε κειεηψλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ 
ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλνιηθά νη θάησζη παξεκβάζεηο (πίλαθεο 1,2): 
 
ΠΗΛΑΘΑ 1 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΧΟΛΙΚΗ 

ΔΟΜΗ 

Οικοδομική 
Άδεια/Ημερομηνία 

Ανζγερςησ 

φνταξη/ 
Επικαιροποίηςη 

μελζτησ 
 

Τλοποίηςη/υντήρηςη Ζλεγχοσ 
καλήσ λειτουργίασ  
μζτρων και μζςων 

πυροπροςταςίασ εγκεκριμζνησ 
μελζτησ 

1 
1

ο
 ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Οικοδ. Άδεια 566/88 Πολεοδ. 
Ελευςίνασ Τπάρχουν κατόψεισ 

Τπογείου, Ιςογείου 
Χ Χ 

2 
3

ο
 ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Οικοδ. Άδεια 1385/77 ΟΚ  
Τπάρχουν κατόψεισ  Ιςογείου , 

Α' & Β' ορόφων 
Χ Χ 

3 
4

ο
 ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Αυκαίρετο (2 αίκουςεσ 
ΠΡΟΚΑΣ)  

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 
Χ Χ 

4 
5

ο
 ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Οικ. Άδεια 872/2002 ΤΠΑΡΧΕΙ 
ΜΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
Χ Χ 

5 
8ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

Οικ. Άδεια 4107/82  Δυτ. 
Αττικισ  προςκικθ 578 / 87  
Πολεοδ. Ελευςίνασ (προςκ.) 

Χ Χ 

6 
2

ο
 ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ 

ΑΤΘΑΙΡΕΣΟ: Σακτοποίθςθ με 
4178  

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 
Χ Χ 

7 
3

ο
 ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ 
Οικ. Άδεια  442/96 ΟΚ  

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 
Χ Χ 

8 
1

ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Οικοδ. Αδεια 566/88 Πολεοδ. 
Ελευςίνασ Τπάρχουν κατόψεισ 

Τπογείου, Ιςογείου 
Χ Χ 



 
 

 
 

9 
3

ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Οικοδ. Άδεια 1385/77 ΟΚ   
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 

Χ Χ 

10 
4

ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Αυκαίρετο (2 αίκουςεσ 
ΠΡΟΚΑΣ)  

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 
Χ Χ 

11 
5

ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Οικ. Άδεια 872/2002 Χ 
 

12 
6

ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Οικοδ. Άδεια 1385/77 ΟΚ  
Τπάρχουν κατόψεισ  Ιςογείου , 

Α' & Β' ορόφων 
Χ Χ 

13 
8

ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Οικ. Άδεια 417/2007 Τπάρχει 
μόνο ΠΑΘΗΣΙΚΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ δεν ζχει 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ 

Χ Χ 

14 
1

ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ 

Οικοδ.Άδεια 8496/79 Πολεοδ. 
Δυτ. Αττικισ (και  

τακτοποίθςθ) 
Τπάρχουν κατόψεισ 

Χ Χ 

15 
2

ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ 
Αυκαίρετο ( ΠΡΟΚΑΣ) 

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 
Χ Χ 

16 
3

ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ 

Οικοδ.Άδεια 8496/79 πολεοδ. 
Δυτ. Αττικισ (και  

τακτοποίθςθ)  
Τπάρχουν κατόψεισ 

Χ Χ 

17 
1

ο
 ΓΤΜΝΑΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ Χ Χ 

18 
2

ο
 ΓΤΜΝΑΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ Χ Χ 

19 
3

ο
 ΓΤΜΝΑΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Τπάρχει ςτζλεχοσ Οικ. Άδειασ 
1312/72  

Ιδιωτ. Εκπαιδ. 
Χ Χ 

20 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑ 

ΠΕΡΑΜΟΤ 
Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 
Χ Χ 

21 
1

ο 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΤΚΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Καταςκευι 1926  
Δεν υπάρχουν τοιχεία 

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 
Χ Χ 

22 
2

ο
 ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΤΚΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Οικοδ. Αδεια 57/2003 
Πολεοδ. Μεγάρων Τπάρχει 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΜΕΛΕΣΗ 
ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 

 
Χ 

23 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ 

Οικοδ. Άδεια 134/93 ΟΚ 
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 

Χ Χ 



 
 

 
 

24 
1

ο
 Ε.Π.Α.Λ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

Οικοδ. Άδεια 3018/82 
Πολεοδ. Δυτ. Αττικισ Οικοδ. 

Άδεια 871/01 ΟΚ (Προςκικθ)  
Τπάρχει τμιμα τθσ κάτοψθσ  

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ  ΜΕΡΙΚΗ  
ΑΠΟΣΤΠΩΗ 

Χ Χ 

 

Ζ πξνο αλάζεζε Κειέηε ζπλίζηαηαη ζηελ εθπφλεζε / επηθαηξνπνίεζε ηεο Κειέηεο Δλεξγεηηθήο 

Ππξνπξνζηαζίαο γηα ηα θάησζη ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ: 

 

ΠΗΛΑΘΑ 2 

Α/
Α 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ  
Αριθμόσ Σμημάτων/Αριθμόσ 

Αιθουςών 

1 
1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΜΟΤΕΙΟΤ & 
ΑΡΧΟΝΣΑΚΗ 1 

Μζγαρα - 19100 
Πρωτοβάκμια 8κζςιο 

2 
3ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟ 1 – 
Μζγαρα - 19100 

Πρωτοβάκμια 12κεςιο 

3 
4ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΣΕΡΜΑ ΚΟΡΤΣΑ 
Μζγαρα - 19100 

Πρωτοβάκμια 10κεςιο 

4 
5ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΡΑΓΚΑΒΗ ΚΑΙ 
ΣΡΑΣΗΓΗ 

Μζγαρα - 19100 
Πρωτοβάκμια 12κεςιο 

5 
8ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΑΝΣ/ΚΟΤ ΨΑΡΑ 
Μζγαρα - 19100 

Πρωτοβάκμια 12κεςιο 

6 
2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΝΕΑ 

ΠΕΡΑΜΟΤ 

ΒΛΤΧΑΔΑ 1 – 
 

Ν. Πζραμοσ -19006 
Πρωτοβάκμια 12κεςιο 

7 
3ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΝΕΑ 

ΠΕΡΑΜΟΤ 
Ι. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 1 – 

Ν. Πζραμοσ - 19006 
Πρωτοβάκμια 6κζςιο 

8 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΜΟΤΕΙΟΤ & 
ΑΡΧΟΝΣΑΚΗ 1 
Μζγαρα 19100 

Πρωτοβάκμια 
 



 
 

 
 

9 
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟ 1 
Μζγαρα - 19100 

Πρωτοβάκμια 
 

10 
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΣΕΡΜΑ ΚΟΡΤΣΑ 
Μζγαρα - 19100 

Πρωτοβάκμια 
 

11 
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΡΑΓΚΑΒΗ ΚΑΙ 
ΣΡΑΣΗΓΗ 

Μζγαρα - 19100 
Πρωτοβάκμια 

 

12 
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟ 1 
Μζγαρα - 19100 

Πρωτοβάκμια 
 

13 
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΑΝΣ/ΨΑΡΑ – 

Μζγαρα - 19100 
Πρωτοβάκμια 

 

14 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ 

ΠΕΡΑΜΟΤ 
Ι. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 1 

Ν. Πζραμοσ - 19006 
Πρωτοβάκμια 

 

15 
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ 

ΠΕΡΑΜΟΤ 
Ι. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 1 

Ν. Πζραμοσ - 19006 
Πρωτοβάκμια 

 

16 
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ 

ΠΕΡΑΜΟΤ 
ΒΛΤΧΑΔΑ – 

Ν. Πζραμοσ - 19006 
Πρωτοβάκμια 

 

17 
1ο ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΜΟΤΕΙΟΤ 1 

Μζγαρα -19100 
Δευτεροβάκμια 

 

18 
2ο ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΜΟΤΕΙΟΤ 1 

Μζγαρα -19100 
Δευτεροβάκμια 

 

19 
3ο ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΚΟΤΡΚΟΤΡΙΑ 

Μζγαρα -19100 
Δευτεροβάκμια 

 

20 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑ 

ΠΕΡΑΜΟΤ 
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 1 

Ν. Πζραμοσ - 19006 
Δευτεροβάκμια 

 

21 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΜΟΤΕΙΟΤ 1 

Μζγαρα -19100 
Δευτεροβάκμια 

 

22 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΕΑ 

ΠΕΡΑΜΟΤ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 1 
 

Ν. Πζραμοσ - 19006 
Δευτεροβάκμια 

 

23 1ο Ε.Π.Α.Λ ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΚΟΤΡΚΟΤΡΙ 

Μζγαρα - 19100 
Δευτεροβάκμια 

 



 
 

 
 

 

Θα εθπνλεζνχλ/επηθαηξνπνηεζνχλ νη Κειέηεο Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο (ζρέδηα, ηεχρε) 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνχλ ηα απαηηνχκελα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο ζηα ζρνιηθά θηίξηα 

ηνπ Πίλαθα 2 ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία. Όπνπ απαηηείηαη ζα εθπνλεζνχλ θαη ηα ζρέδηα 

απνηχπσζεο ησλ θηηξίσλ. 

Οη απαηηνχκελεο θαηεγνξίεο Κειεηψλ είλαη νη εμήο:  

 Ηιεθηξνκεραλνινγηθή Μειέηε (θαηεγνξία 9) 

 

Άξζξν 2.  θνπηκόηεηα εθπόλεζεο ηεο κειέηεο 

 

Ζ ππξνπξνζηαζία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνλ 

Γήκν, δηφηη άπηεηαη άκεζα ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ θηεξίσλ. 

Κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 16/2015 (ΦΔΘ 2326/Β’), ζε φια ηα 

πθηζηάκελα εθπαηδεπηήξηα θαη ζηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο απηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ηα ειάρηζηα πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο κε ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε θαη απνηξνπή εθδήισζεο θαη εμάπισζεο ππξθαγηψλ θαη αηπρεκάησλ, θαζψο θαη ηε 

δηάζσζε αηφκσλ θαη πιηθψλ αγαζψλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηά. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηάηαμεο ζα πξέπεη λα εθπνλεζνχλ κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο γηα ηα ζρνιεία γηα ηα νπνία έρεη 

εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα πξηλ ηηο 17/08/1988. 

 

Κε ηελ εθπφλεζε ηεο Κειέηεο ζα είλαη εθηθηή ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ  

εγθαηάζηαζε/ζπκπιήξσζε/αληηθαηάζηαζε/έιεγρν  ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξεηψλ, 

κφληκσλ θαη ινηπψλ κέζσλ ή/θαη ζπζηεκάησλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηνπ πίλαθα 1 ζχκθσλα θαη κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ  Πξνγξάκκαηνο «ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ». 

 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο 

(ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία) ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζζεί ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Άξζξν 3 Σν πξόγξακκα ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ - Υξνλνδηάγξακκα εθπόλεζεο 
Μειεηώλ 

 
Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ απαηηείηαη ε εθπφλεζε ησλ παξαθάησ 

θαηεγνξηψλ κειεηψλ: 



 
 

 
 

 Ζιεθηξνκεραλνινγηθή Κειέηε (θαηεγνξία 9) 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ν Κειεηεηήο ηεο θαηεγνξίαο 9 (Ζιεθηξνκεραλνινγηθήο Κειέηεο) ζα 

εθπνλήζεη/επηθαηξνπνηήζεη (βι. άξζξν 1) ηηο Κειέηεο Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο (ζρέδηα, ηεχρε) 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνχλ ηα απαηηνχκελα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο ζηα ζρνιηθά θηίξηα 

ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία.  

 

Δπίζεο, ζα ζπληαρζνύλ ηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 

Άξζξν 4 Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθπόλεζε ησλ κειεηώλ 

 
Σα παξαδνηέα ηεο Κειέηεο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ (φπνπ πξνβιέπεηαη θαη απαηηείηαη) ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. ΓΛβ/1732/ΦΛ466/2019 Απφθαζεο Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ 

«Δμεηδίθεπζε ηνπ είδνπο ησλ παξαδνηέσλ ζηνηρείσλ αλά ζηάδην θαη αλά θαηεγνξία κειέηεο ζε φ,ηη 

αθνξά ηα ζπγθνηλσληαθά (νδηθά) έξγα, ηα πδξαπιηθά, ηα ιηκεληθά θαη ηα θηηξηαθά έξγα» (ΦΔΘ 

1047/Β/29.03.2019).  

ηε Κειέηε ζα ιεθζνχλ ππνρξεσηηθά (φπνπ πξνβιέπεηαη θαη απαηηείηαη) ππ’ φςηλ νη  Διιεληθέο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.), ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο 

ππ’ αξ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΘ/273/17-7-2012 (ΦΔΘ 2221/η.Β΄/30-07-2012), φπσο ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  

Δπίζεο, ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ φινη νη Θαλνληζκνί θαη ε Λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ Ππξνπξνζηαζία 
θηηξίσλ θαη εηδηθά ησλ εθπαηδεπηεξίσλ (Π.Γ. 41/2018, Π.Γ. 71/1988, Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 16/2015 
θηι.). 
 

Δπίζεο, ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά): 

 Οη Δπξσπατθνί Θαλνληζκνί θαη ηα Πξφηππα πνπ έρνπλ θαηαζηεί ππνρξεσηηθά, θαζψο θαη νη 

αληίζηνηρεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο. 

 Σα Πξφηππα ηνπ ΔΙΟΣ. 

 Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ Σ.Δ.Δ. (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.) πνπ αθνξνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο. 

 

Σα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο ζα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα εληαία ηηκνιφγηα ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (ππ’ αξηζ. 

ΓΛγ/νηθ.35577/ΦΛ 466 Απφθαζε Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ «Θαλνληζκφο 

Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ», ΦΔΘ 1746/η.Β’/2017, θαη ππ’ 

αξηζ. ΓΛγ/νηθ.39340/ΦΛ 466 Απφθαζε Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ «Σξνπνπνίεζε 

απφθαζεο “Θαλνληζκφο Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ” (Β’ 

1746)»,  ΦΔΘ 1994/η.Β’/9-6-2017, φπσο ηζρχνπλ) θαη ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

 Σηκνιφγην Κειέηεο 



 
 

 
 

 Αλάιπζε Σηκψλ 

 Σερληθή Πεξηγξαθή 

 Πξνυπνινγηζκφ Κειέηεο 

 Πξνυπνινγηζκφ Πξνζθνξάο εθ’ φζνλ απαηηείηαη 

 Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Πίλαθα αληηζηνίρηζεο άξζξσλ Σηκνινγίνπ κε ΔΣΔΠ 

 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

 Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ 

 Προμζτρθςθ εργαςιϊν 

 

Η διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροφςασ μελζτθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ παρακάτω ιςχφουςεσ 

διατάξεισ : 

 του N.3463/2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ τ. Αϋ 114/2006). 

 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ -

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρκρου 278.  

 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α') Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ωσ ιςχφει.  

 του Ν. 4155/2013 Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ  

 του Ν. 4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ.10 του ν. 

4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012,  

 του Ν. 4623/9-8-2019ΦΕΚ 134 Α Ρυκμίςεισ Τπουργείου Εςωτερικϊν κλπ 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,  

 τθν με αρ. Π1 2380/2012 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του 

Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων»  

 Σθν υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ Τπ. Οικονομίασ & 

Ανάπτυξθσ - Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)  

 του Π.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 Σο Σο Β' Κεφάλαιο του Π.Δ. 696/74 "Περί αμοιβϊν μθχανικϊν για ςφνταξθ μελετϊν, επίβλεψθ, 

παραλαβι, κ.λπ. υγκοινωνιακϊν, Τδραυλικϊν και Κτιριακϊν Ζργων, ωσ και Σοπογραφικϊν, 

Κτθματογραφικϊν και Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν μελετϊν" 

(ΦΕΚ Α' 301), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

 Σθν Τπουργικι Απόφαςθ ΔΝγ 32129ΦΝ 466 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία 



 
 

 
 

τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016(Αϋ 147)» ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

(2017 ΦΕΚ 2519 B). 

 του Ν. 4605/2019(ΦΕΚ 52/1-4-2019 τεφχοσ Α’)  Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου  

 του Ν.4555/2018 για τθ μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  

*Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+, 

 Σθν Απόφαςθ του Τπουργείου Τποδ. και Μετ. ΔΝβ/1732/ΦΝ/466  ΦΕΚ 1047 Β  «Εξειδίκευςθ του 

είδουσ των παραδοτζων ςτοιχείων ανά ςτάδιο και ανά κατθγορία μελζτθσ ςε ό,τι αφορά τα 

ςυγκοινωνιακά (οδικά) ζργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά ζργα». 

 Σθν ςχετικι Εγκφκλιο του Τπουργείου Τποδ. και Μετ. για τθν αναπροςαρμογι τθσ τιμισ του 

ςυντελεςτι (τκ)  του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν και Τπθρεςιϊν για το ζτοσ 

2020 (τκ=1,227) (Αρ.Πρωτ. ΔΝ/οικ20641/ΦΝ439.6 Εγκφκλιοσ 2 19-3-2020) 

 

Άρθρο 5 Εγκρίςεισ Μελετών 

Η Μελζτθ κα υποβλθκεί προσ ζλεγχο ςτθ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Μεγαρζων, ςφμφωνα 

με όςα περιγράφονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ τθσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων τθσ παροφςασ.  

Η οριςτικι παραλαβι τθσ μελζτθσ πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ και τθν ζκδοςθ 

βεβαίωςθσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. Επίςθσ, ο 

Μελετθτισ οφείλει να ςυμμορφϊνεται ςε υποδείξεισ/διορκϊςεισ τθσ Πυροςβεςτικισ Τπεξεζίαο, ζηελ 

νπνία ζα θαηαζέζεη πξνο έιεγρν θαη έγθξηζε ηηο Κειέηεο. 

 

Άξζξν 6 Υξνλνδηάγξακκα εθπόλεζεο κειεηώλ 

Ο θαζαξφο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη ζε εμήληα έμη (66) εκέξεο, 

απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ. ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

ρξφλνο έγθξηζεο ησλ Κειεηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαζψο θαη απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία. 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ Κειεηψλ απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μζγαρα 09/09/2020                   Μζγαρα 09/09/2020                           Μζγαρα  09/09/2020               
Ο υντάξασ                             Η Προϊςταμζνθ                                   Ο  Αναπ/τθσ  Δ/ντθσ 
    Σμιματοσ Μελετϊν - Ζργων 

 
 

Χ. Σουμπανιάρθσ                         Ε.Σςάκωνα                                                      Κ.Κάμπαξθσ 
Μθχ/γοσ Μθχ/κοσ                      Πολ/κοσ Μθχ/κοσ                                     Αρχ/κτων   Μθχ/κοσ 

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4555-2018


 
 

 
 

 
                                                                            
            
 
               
              

  
 
 
 
 
 
 

Β.  ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Προεκτίμηςη αμοιβήσ τησ ςφμβαςησ  
 
Ηλεκτρομθχανολογικι Μελζτθ (κατθγορία 9)- Εκπόνθςθ Νζων Μελετϊν Ενεργθτικισ Πυροπροςταςίασ. 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 36.500,00 € (χωρίσ Φ.Π.Α.) και  περιλαμβάνει ( ςφμφωνα με 

τον κανονιςμό προ-εκτιμϊμενων αμοιβϊν μελετϊν και υπθρεςιϊν και για τα ποςοτικά ςτοιχεία φυςικοφ 

αντικειμζνου ςφμφωνα με τθν Απόφ. ΓΓ ΤΠΟΜΕ ΔΝγ/32129/ΦΝ 466 ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) τισ προ-

εκτιμϊμενεσ   αμοιβζσ τθσ παροχισ τεχνικϊν μελετθτικϊν  υπθρεςιϊν  που αντιςτοιχοφν ςε μελζτθ τθσ 

κατθγορίασ 9 και ζχει υπολογιςτεί  με βάςθ με Αρικμ.ΔΝγ/32129/ΦΝ 466 Απόφαςθ (ΦΕΚ 

2519/Β/20.07.2017) και με βάςθ τθν εγκφκλιο 2 με Αρ. Πρωτοκόλλου ΔΝ/οικ.20641/Φ.Ν. 439.6/19-03-2020: 

ΓΕΝ 4 παράγραφοσ 1β: Αμοιβι επιςτθμόνων εμπειρίασ μεταξφ 10 και 20 ετϊν. 

Επίςθσ, ο προςδιοριςμόσ του ςυντελεςτι τκ ορίηεται ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 4, Απόφ. ΓΓ ΤΠΟΜΕ 

ΔΝβ/οικ. 20641/ΦΝ439.6 19-03-2020 ςε τκ=1,227. 

Η προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε ευρϊ υπολογίηεται ανάλογα με τον χρόνο απαςχόλθςθσ ανά θμζρα ι κλάςμα 

θμζρασ για επιςτιμονα εμπειρίασ μεταξφ 10 και 20 ετϊν: 450*τκ (με χριςθ του άρκρου ΓΕΝ.8 (αμοιβι 

επιςτθμόνων ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ), όπωσ κακορίηεται ςτο ΦΕΚ/Β’/2519/20-07-2017).  

Ημεριςια αμοιβι               : 450 € 

Σ.κ                                   : 1,227 

Ημζρεσ απαςχόλθςθσ        : 66 

Αρικμόσ απαςχολοφμενων   :  1 

φνολο αμοιβισ       :  450*1,227*66 = 36.441,90€ 

φνολο προ εκτιμϊμενθσ αμοιβισ: = 36.441,90€ ~  36.500,00€ 

Φ.Π.Α.:          8.760,00 € 

φνολο:       45.260,00€ 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ 

 :    ΗΛΤΒΡΙΑ & 28ησ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 
Σ.Κ. 191 00 ΜΕΓΑΡΑ 
Πληροφορίεσ :   Φαρ. Σουμπανιάρησ 
  :    22960 81034   
  :    22960 82618 
Email : tydmmegaron@gmail.com 

«Δθπόλεζε κειεηώλ ππξνπξνζηαζίαο 
ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ, Πξόγξακκα Φηιόδεκνο II» 
 Αρ.Υακ.Δημ. ύμβ. Μελέτησ : 23/2020 
Προώπολογιςμόσ: 45.260,00  € με ΥΠΑ 
 

ΚΑΕ :  64.7413.0002 
 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
ΑΕ Ο55 2017Ε05500010 
 



 
 

 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μζγαρα   09/09/2020            Μζγαρα   09/09/2020                      Μζγαρα   09/09/2020              

Ο υντάξασ                             Η Προϊςταμζνθ                               Ο  Αναπ/τθσ  Δ/ντθσ 

    Σμιματοσ Μελετϊν - Ζργων 
 
 

Χ. Σουμπανιάρθσ                            Ε.Σςάκωνα                                          Κ.Κάμπαξθσ 
Μθχ/γοσ Μθχ/κοσ                      Πολ/κοσ Μθχ/κοσ                               Αρχ/κτων   Μθχ/κοσ 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
                                                                            
            
 
               
              

  
 
 
 
 
 
 

 

Γ. ΤΓΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
 

Άξζξν 1:ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Γεληθά 
Ζ παξνχζα Δ..Τ. πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Σα εηδηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία 
αλάζεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο "Γηαθήξπμε", ελψ ην αληηθείκελν θαη ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο ζην ηεχρνο "Σερληθψλ Γεδνκέλσλ".  
 
1.2 Οξηζκνί, πληνκνγξαθίεο θαη Αξρηθά (όπσο εκθαλίδνληαη ζηηο παξελζέζεηο) 
 
Αλαζέηνπζα αξρή  ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Κεγαξέσλ. 
Θχξηνο ηνπ έξγνπ (ΘηΔ) είλαη ν Γήκνο Κεγαξέσλ. 
Δξγνδφηεο είλαη ν Γήκνο Κεγαξέσλ  
Αλάδνρνο:  Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ή ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη απφ ηνλ 
εξγνδφηε κε δεκφζηα ζχκβαζε ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Λ.4412/2016. 
Πξντζηακέλε Αξρή (Π.Α.):  Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία (Γ.Τ.): Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ 
πκβαηηθή Ακνηβή : Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 
Γεκφζηα ζχκβαζε κειέηεο ή παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ: Ζ 
ζχκβαζε κε αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαηά ην άξζξν 2 παξ. 3 πεξ 6 (β) ηνπ Λ.4412/2016. 
Έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο: Θάζε έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη ή ζην νπνίν παξαπέκπεη ν αλαζέησλ 
θνξέαο κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, φπσο : 
 
Α. Ζ Γηαθήξπμε 
Β. Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
Γ. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ 
 
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ 

 :    ΗΛΤΒΡΙΑ & 28θσ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

Σ.Κ. 191 00 ΜΕΓΑΡΑ 
Πλθροφορίεσ :   Χαρ. Σουμπανιάρθσ 
  :    22960 81034   
  :    22960 82618 
Email : tydmmegaron@gmail.com 

«Δθπόλεζε κειεηώλ ππξνπξνζηαζίαο 
ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ, Πξόγξακκα Φηιόδεκνο II» 
 

Αρ.Υακ.Δημ.ύμβ. Μελέτησ : 23/2020 
Προώπολογιςμόσ: 45.260,00  € με ΥΠΑ 
 

ΚΑΕ : 64.7413.0002 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
ΑΕ Ο55 2017Ε05500010 
 
 



 
 

 
 

1.3   εηξά ηζρύνο πκβαηηθώλ Σεπρώλ 
 
Κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ε ζεηξά ηζρχνο ησλ εγγξάθσλ είλαη ε αθφινπζε: 

1. Σν πκθσλεηηθφ 

2. Ζ Γηαθήξπμε 

3. Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

4. Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

5. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ κε ην πξφγξακκα ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ. 

6. Σν ηεχρνο ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ κε ηνπο αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ηεο 

πξνεθηηκεζείζαο ακνηβήο  

Άξζξν 2 ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
2.1  Σόπνο θαη ρξόλνο 
Σφπνο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ είλαη είηε ην γξαθείν ηνπ, είηε θαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ εθφζνλ ηνχην 
απαηηείηαη.  
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ εξγνδφηε 
(Πξντζη/λεο Αξρήο, Γηεπζ/ζαο Τπ/ζίαο θαη επηβιεπφλησλ) λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, λα παξέρεη 
γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο, λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή πνπ 
πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην κειεηνχκελν έξγν θαη  ελ γέλεη λα παξέρεη ηελ ππνζηήξημε πνπ θξίλεη 
ρξήζηκε ν εξγνδφηεο. 
 
Κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλάζεζεο πξνο ηνλ 
αλάδνρν, θαιείηαη απηφο λα ππνγξάςεη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζε 20 εκέξεο. ην ηδησηηθφ 
ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε ην λφκηκν θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο 
φξγαλν θαη απφ πιεπξάο ηνπ αλαδφρνπ ν νξηζζείο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο εθπξφζσπφο ηνπ. 
πκβαηηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ έλαξμε 
ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ζπκπίπηεη, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην ηδησηηθφ 
ζπκθσλεηηθφ, κε ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ. ηε δηαθήξπμε νξίδεηαη ν ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο 
κειέηεο.  
 
ην ηεχρνο «Σερληθψλ Γεδνκέλσλ» παξέρεηαη ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εθπφλεζεο ησλ επί κέξνπο 
κειεηψλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν θαζαξφο ρξφλνο εθπφλεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ κειεηεηηθνχ έξγνπ 
θαη ν επηπξφζζεηνο ρξφλνο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θαζπζηεξήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ επζχλεηαη ν 
αλάδνρνο. ε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη λέν ρξνλνδηάγξακκα, ην νπνίν κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ ζα απνηειεί 
ζπκβαηηθφ ζηνηρείν. ην λέν ρξνλνδηάγξακκα ζα αλαγξάθνληαη νη θαζαξνχ ρξφλνη ζχληαμεο ησλ 
κειεηψλ γηα θάζε ζηάδην θαη θαηεγνξία κειέηεο, ηα αθξηβή ζεκεία έλαξμεο θάζε κειεηεηηθήο δξάζεο 
θαη νη ρξφλνη ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηεο Τπεξεζίαο, έηζη ψζηε λα ηεξεζεί ε 
ζπλνιηθή πξνζεζκία. 
 
Αλ κεηαηίζεηαη ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο κειεηεηηθήο δξάζεο, ρσξίο επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, 
δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο. Ωο πξνο ηηο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο 
ζχκβαζεο ηζρχνπλ θαηά ηα ινηπά νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Λ.4412/2016.  
 
2.2   Δθπξόζσπνη ηνπ αλαδόρνπ 
Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξαθεί, απφ πιεπξάο αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε εμνπζηνδνηεκέλν θαηά 
ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ 
Λ.4412/2016), ν νπνίνο κνλνγξάθεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ.  
Δπί πιένλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ν αλάδνρνο δχλαηαη λα νξίζεη θαη αλαπιεξσηή 
εθπξφζσπν κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ εθπξνζψπσλ ηνπ 



 
 

 
 

αλαδφρνπ γλσζηνπνηείηαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ εξγνδφηε, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε 
ζρεηηθή απφθαζε ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ κειψλ ηνπ ζε πεξίπησζε 
αλαδφρνπ ζχκπξαμεο φ θνηλνπξαμίαο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη 
ζηελ έγθξηζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Τ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ 
εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη νκνίσο ζηνλ εξγνδφηε. Θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηνλ 
παιηφ εθπξφζσπν ή ζηελ παιηά δηεχζπλζε ζεσξνχληαη ηζρπξέο, εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ 
γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ. 
Θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ  ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ. ε 
πεξίπησζε αλαδφρνπ ζχκπξαμεο, σο έδξα ηνπ αλαδφρνπ ζεσξείηαη ε έδξα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.  
Αληίθιεηνο ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο θαη απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ κε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο 
ή ππνβάιιεηαη κε ηδηαίηεξν έγγξαθν. Αληίθιεηνο δελ απνθιείεηαη λα είλαη θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ 
αλαδφρνπ, εθφζνλ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ηνλ αληίθιεην γίλνληαη λφκηκα, 
αληί ηνπ αλαδφρνπ, νη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα 
αληηθαηαζηήζεη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ, κέρξη φκσο ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήισζεο κε ηελ νπνία 
αληηθαζίζηαηαη, νη θνηλνπνηήζεηο λνκίκσο γίλνληαη ζηνλ αληίθιεην. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 
δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ, αλ ν ηειεπηαίνο δελ 
παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ζπκκνξθσζεί ακέζσο ζηελ απαίηεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 
 
2.3  Δπίβιεςε ηεο ύκβαζεο  
Ο Δξγνδφηεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ αλάδνρν ηα πξφζσπα πνπ ζα επηβιέςνπλ 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. Οη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ησλ επηβιεπφλησλ νξίδνληαη 
θαηά ην άξζξν 183 ηνπ Λ.4412/2016. 
 
2.4  Τπνβνιή Δθζέζεσλ από ηνλ αλάδνρν 
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή κειεηψλ θαη εθζέζεσλ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
ηεχρνο “Σερληθψλ Γεδνκέλσλ”. 

Άξζξν 3 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα θαη κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε κε ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ. Ζ εκπεηξία θαη ελ γέλεη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ηεινχλ ππφ ηελ ξεηή ή 
θαη ζησπεξή έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ νκάδα πνπ δήισζε 
θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψζεη άκεζα ηελ απνρψξεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο 
ηεο νκάδαο. Ζ Γ.Τ. εξεπλά ηνπο ιφγνπο απνρψξεζεο θαη κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αλαπιήξσζή ηνπ κε  
αληίζηνηρν ζηέιερνο πνπ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα ίδηα πξνζφληα, αλ ε απνρψξεζε νθείιεηαη ζε 
ζπνπδαίν ιφγν. Αλ ε απνρψξεζε έγηλε κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ θξηζεί δηθαηνινγεκέλε, 
επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο εθπηψζεσο (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ Λ.4412/2016). Ο αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθν-αζθαιηζηηθνχ 
θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο φ δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β' ηνπ λ.4412/2016. 
  

Άξζξν 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
4.1  Ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ 
πκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Ζ ακνηβή απηή 
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ  
α) απμάλεηαη ην θπζηθφ αληηθείκελν, κε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε  
β) εγθξηζνχλ αξκνδίσο απνδεκηψζεηο,  



 
 

 
 

γ) δνζεί παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο κε αλαζεψξεζε ηεο ακνηβήο ηνπ εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Λφκνπ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 132, (γηα ην 
Βηβιίν ΗΗ αξ. 337) θαη 186 ηνπ Λφκνπ. 
 
4.2  Σα ζηνηρεία ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ 
Ο αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, ζε θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη ζηάδηα 
(εάλ εθαξκφδεηαη), φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 
Ο αλάδνρνο ακείβεηαη ηκεκαηηθά, επί ηε βάζεη ηεο γελνκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
αλαδφρνπ αλάιπζεο ηεο ακνηβήο ηνπ θαη θαηαλέκεηαη ζε πξνθαηαβνιή θαη πιεξσκέο κεηά ηελ 
ππνβνιή, ηελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο. Δηδηθφηεξα ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 187 ηνπ 
Λ.4412/2016:  
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη Ινγαξηαζκνχο Πιεξσκήο, πνπ 
ζπληάζζνληαη, ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5-9 ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 
Λ.4412/2016.   
Δηδηθφηεξα αλαγξάθνληαη: 

i. Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ. 

ii. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ. 

iii. Πίλαθαο ακνηβήο κε ηα αηηνχκελα πξνο πιεξσκή πνζά γηα ηηο εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ, 

ηε κέγηζηε ζπλνιηθή ακνηβή θαη ην άζξνηζκα ησλ πξνεγνπκέλσλ ακνηβψλ. ε πεξίπησζε 

ζχκπξαμεο ζπλππνβάιιεηαη ν ελ ηζρχ πίλαθαο επηκεξηζκνχ ηεο ακνηβήο ζηα κέιε ηεο, ελψ ζε 

πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο ηελ ακνηβή εηζπξάηηεη ν εθπξφζσπφο ηεο θαη ηελ επηκεξίδεη 

ζηα κέιε ηεο κε επζχλε ηνπ. 

iv. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη ηεο 1εο ηκεκαηηθήο πιεξσκήο, πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ ππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

v. Σν πιεξσηέν πνζφ 

vi. Ο αλαινγψλ Φ.Π.Α. 

Αλ νη ινγαξηαζκνί πεξηέρνπλ αζάθεηεο φ ζθάικαηα, ζε βαζκφ πνπ ε δηφξζσζε ηνπο λα θαζίζηαηαη 
αλέθηθηε, επηζηξέθνληαη ζηνλ αλάδνρν γηα επαλαζχληαμε κέζα ζηελ πξνζεζκία έγθξηζεο ηνπο. Αλ νη 
αζάθεηεο θαη ηα ζθάικαηα αθνξνχλ δηαθξηηά θνλδχιηα ησλ ινγαξηαζκψλ, εθθξίλνληαη θαηά ην κε 
ακθηζβεηνχκελν κέξνο θαη θαηά ην ππφινηπν επηζηξέθνληαη γηα επαλαζχληαμε. Ζ κεληαία πξνο 
έγθξηζε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηνπ επαλαζπληαγκέλνπ ινγαξηαζκνχ.  
Κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Ινγαξηαζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμε ηνπ:  

I. Απφδεημε ή Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ  

II.  Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο.  

III. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ 

πξφζσπν, ήηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΔΦΘΑ, ΗΘΑ, ΣΚΔΓΔ, θιπ), φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. Οη 

ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα φισλ ησλ κειψλ 

ηνπο.  

IV. Γηπιφηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ θξαηήζεσλ (0,06% ππέξ 

ΔΑΑΓΖΤ κε ην ραξηφζεκφ ηνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, θφξνη θιπ), αλ απηέο δελ 

παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ εξγνδφηε.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη’ αίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. 
Αλ ε πιεξσκή ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεη, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, πέξαλ ηνπ ελφο κελφο, 
κεηά ηε ξεηή έγθξηζε, ηνπ νθείιεηαη ηφθνο ππεξεκεξίαο πνπ ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. Ε' ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (Α'107). Πξνυπφζεζε πιεξσκήο ηνπ ινγαξηαζκνχ 
είλαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο. Σν 
ηηκνιφγην κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη κεηαγελεζηέξσο θαηά ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ. 
Ο αλάδνρνο δηθαηνχηαη αθφκα λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ θαηαβνιή ηεο 



 
 

 
 

ακνηβήο ηνπ, χζηεξα απφ θνηλνπνίεζε εηδηθήο έγγξαθεο δήισζεο πεξί δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, πξνο 
ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη ηζφρξνλε παξάηαζε. Τπαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ γηα ηε κε πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ππάξρεη κφλν ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 
απνδεδεηγκέλα θιήζεθε εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη αδξάλεζε ή 
παξέιεηςε λα πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ.  
Ζ θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηξίηνπ ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ζχκβαζεο, δελ επηηξέπεηαη. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη :  

I. Ο αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη 

άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, 

Δπαγγεικαηηθψλ, Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, φπσο ηα ΔΦΘΑ, , ΗΘΑ, ΔΣΑΑ/ΣΚΔΓΔ, ΣΔΔ θιπ. 

II. Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα 

θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή  θάζε Ινγαξηαζκνχ. 

Οη πιεξσκέο νινθιεξψλνληαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε (ξεηή ή ζησπεξή) ηνπ 
Ινγαξηαζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ππνβιεζεί έγθαηξα ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά.  
    Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο έμνδα κεηαθηλήζεσλ, 
εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θιπ.) θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θέξδνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε 
ησλ εξγαζηψλ. Οη ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο πξνβιέπνληαη ζην λφκν θαη ζηελ παξνχζα. Γελ 
αλαγλσξίδνληαη άιινη ιφγνη ζχκβαζε πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο. 
Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα κεηψζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, κε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηα 
απνκέλνληα ζηάδηα κειέηεο ή θαη θαηά ηελ εθπφλεζε ζηαδίνπ κειέηεο, θαηά ην άξζξν 192 παξ. 2 
ηνπ Λ. 4412/2016. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ απεπζχλεη γξαπηή εληνιή πξνο ηνλ 
αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε απηή, νη επηπηψζεηο ηεο δηάιπζεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 193 θαη 194 ηνπ Λ. 4412/16.  
Ο εξγνδφηεο κπνξεί επίζεο λα απμήζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, εθφζνλ α) ην θξίλεη αλαγθαίν θαη 
β) ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/16. Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ 
ζα γίλεη κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Λ. 4412/16.  
Ζ αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθφ αληηθείκελνπ θαηά ηα αλσηέξσ κε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε, ζπλεπάγεηαη 
ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηεο ζ.ζ. (άξζξν 72 παξ. 
1.β ηνπ Λ. 4412/16).  
Γεληθά, ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κπνξεί λα επέιζεη θαηά ηα αλαθεξφκελα 
ζηα άξζξα 132 (γηα ην Βηβιίν ΗΗ αξ. 337) θαη 186 ηνπ Λ.4412/2016. 
Σα ηηκνιφγηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ ζα δηεθπεξαηψλνληαη απφ 
ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 

Άξζξν 5 ΔΓΓΤΗΔΙ 

 
5.1  Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνβάιιεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνπ εθδίδεηαη 
θαηά ην άξζξν 72 (γηα ην Βηβιίν ΗΗ αξ. 302) ηνπ Λ.4412/2016, ίζε πξνο ην 5% ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. 
Δάλ ε εγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδνζεί απφ μέλε Σξάπεδα ηφηε κπνξεί λα είλαη ζπληεηαγκέλε ζε κία απφ 
ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
Πέξαλ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εγγχεζε θαηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη γηα ηηο ηκεκαηηθέο 
πιεξσκέο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 187 ηνπ Λ. 4412/2016. Δμ απηψλ νη κελ εγγπήζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 2β θαη 2γ ηνπ άξζξνπ 187 ζα επηζηξέθνληαη κε ηελ πιήξε ππνβνιή ηνπ ζηαδίνπ ηεο 
κειέηεο γηα ην νπνίν εθδφζεθαλ, ε εγγχεζε ηεο παξαγξάθνπ 2ζη ζα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ηειηθή 
παξαιαβή ηεο κειέηεο. 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, θαηά ην άξζξν 72 (γηα ην Βηβιίν ΗΗ 
αξ. 302) παξ. 1β ηνπ Λ.4412/2016. Δθφζνλ ππάξμεη λφκηκε αηηία γηα ηελ θαηάπησζή ηεο, εθδίδεηαη 



 
 

 
 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 
θαηά ην άξζξν 203 παξ. 4. ηνπ Λ.4412/2016. 
 
5.2  Γεληθνί Όξνη Δγγπήζεσλ 
Ζ εγγπήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.1 ηεο παξνχζαο θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ρσξίο θακηά δηάθξηζε 
ηελ πηζηή εθαξκνγή απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ 
Δξγνδφηε θαηά ηνπ αλαδφρνπ  πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
Δθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε, απνθαζίδεηαη ε θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ, ή αλαιφγνπ πξνο ηελ απαίηεζε 
κέξνπο, ησλ εγγπήζεσλ. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ν εξγνδφηεο εηζπξάηηεη ηελ εγγχεζε κε 
έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ηνλ εγγπεηή.  
Ζ θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγπήζεσλ δελ εμαληιεί ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε 
ηνπ Δξγνδφηε ζε πεξίπησζε πνπ απηφο ππνζηεί δεκία κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ησλ εγγπήζεσλ. 

Άξζξν 6 ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

Αλ ν αλάδνρνο παξαβηάδεη κε ππαηηηφηεηά ηνπ ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη εηο βάξνο 
ηνπ θαη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηνλ εξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 
αλάδνρν έθπησην. Δθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 218 ηνπ Λ.4412/2016. 
Ζ  µέζε  εµεξήζηα  αμία  ηεο  ζχκβαζεο  πξνθχπηεη  απφ  ηε  δηαίξεζε  ηεο  ζπµβαηηθήο αµνηβήο µε 
ηνλ αξηζµφ ησλ εµεξψλ ηνπ θαζαξνχ ρξφλνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 184. 
 

Άξζξν 7  ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΔΤΘΤΝΔ, ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
7.1  Γεληθέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ 
Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην 
ηεχρνο “Σερληθψλ Γεδνκέλσλ”, πνπ ζπλνδεχεη ηελ Γηαθήξπμε, κε επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη 
επαγγεικαηηθή θξίζε. 
Ο αλάδνρνο εθηειεί ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο, ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 
θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θαη θέξεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ αξηηφηεηα ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο. Οη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ηεο 
παξνρήο ηνπ παξαγξάθνληαη κεηά ηελ πάξνδν εμαεηίαο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηελ 
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζχκβαζεο.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ παξέρεη ν εξγνδφηεο, αλ ηνχην 
νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. Αλ ηα ζηνηρεία είλαη αλαθξηβή, αζαθή ή γεληθψο αλεπαξθή θαη επεξεάδνπλ ηελ 
αξηηφηεηα ή ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν αλάδνρνο κπνξεί λα ην 
δηαπηζηψζεη, εηδνπνηεί εγγξάθσο θαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηνλ εξγνδφηε. 
 Κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα έγγξαθα 
ή ζηνηρεία, πνπ έιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φηη άιιν 
αλήθεη ζ΄ απηφλ. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη παξάιιεια ζε εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη 
ηέηνηα ζχγθξνπζε. 
 
7.2 Διαηηώκαηα θαη ειιείςεηο ηεο κειέηεο 
Διαηηψκαηα φ ειιείςεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηεο, αιιά θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο θαη κέρξη ηελ παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ 
ηνπ εξγνδφηε, απνθαζηζηψληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε δίθεο ηνπ δαπάλεο. Αλ δηαπηζησζνχλ ειαηηψκαηα 
φ ειιείςεηο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαιεί ηνλ αλάδνρν 
ηεο κειέηεο λα δηνξζψζεη ηα ειαηηψκαηα φ λα ζπκπιεξψζεη ηηο ειιείςεηο θαη εθφζνλ απηφο δελ 
ζπκκνξθσζεί εθδίδεη θαη θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν πξφζθιεζε ζηελ νπνία: α) γίλεηαη κλεία φηη 
θηλείηαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, β) πεξηγξάθνληαη ηα ειαηηψκαηα θαη νη 
ειιείςεηο ηεο κειέηεο ή ηεο ππεξεζίαο, γ) ρνξεγείηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζε, δ) 
επηζεκαίλεηαη φηη ε πξφζθιεζε κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε έλζηαζε ελψπηνλ ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο 



 
 

 
 

θαη κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ δελ αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε 
ζπκκφξθσζήο ηνπ ζηελ πξφζθιεζε. Αλ απνδεηρζεί φηη ν αλάδνρνο δελ επζχλεηαη, ε δαπάλε 
απνθαηάζηαζεο ησλ ειιείςεσλ ή ειαηησκάησλ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.  
Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί λα απνθαηαζηήζεη ην ειάηησκα ή ηελ έιιεηςε κέζα ζηελ ηαρζείζα 
πξνζεζκία, ην ειάηησκα φ ε έιιεηςε απνθαζίζηαηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ, κε απεπζείαο αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζε κειεηεηή πνπ έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα.   
 
7.3 Αλάιεςε επζύλεο από ηνλ Αλάδνρν 
Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαιακβάλεη ηηο λφκηκεο επζχλεο ηνπ, απαιιάζζνληαο αληίζηνηρα ηνλ 
εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη λα ηνλ πξνθπιάζζεη απφ παληνεηδείο δεκηέο, εμ αηηίαο 
αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, εθηφο αλ πξνθχπηεη ζνβαξή παξάιεηςε ή 
εζθεκκέλε ελέξγεηα ηνπ εξγνδφηε. 
 
7.4  Δθρώξεζε  Γηθαησκάησλ ή Τπνρξεώζεσλ 
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 195 ηνπ λ.4412/2016 ε ππνθαηάζηαζε / αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνχ  
αλαδφρνπ  ζην  ζχλνιν  ή  µέξνο  ηεο  ζχκβαζεο  ηεο  µειέηεο  ή  ηεο  ππεξεζίαο επηηξέπεηαη µφλνλ 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηε ζχµβαζε ή πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο δ) ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 132. Ζ ππνθαηάζηαζε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο γίλεηαη  µε  απφθαζε  ηεο  
Π.Α.  πνπ  εθδίδεηαη  µεηά  απφ  γλψµε  ηνπ  αξµφδηνπ  Σερληθνχ πµβνπιίνπ. 
 
Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 195  ηνπ Λ.4412/2016.  
 
7.5   Δκπηζηεπηηθόηεηα 
Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν αλάδνρνο (θαη νη 
πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ 
ηνπο. 
 
7.6   Κπξηόηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ 
Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν (θαη ηνπο 
πξνζηεζέληεο ηνπ) ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, 
ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 
θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ 
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. 
Αλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα παξαδψζεη αξρεία κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 
ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / 
δηαρείξηζή ηνπο. 
 
7.7  Σεθκεξίσζε ζηνηρείσλ από Ηιεθηξνληθό Τπνινγηζηή 
Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ επεμεξγαζία ζε 
Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, απφ ηνλ Αλάδνρν (ή ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ή απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
εξγνδφηε κε ηελ βνήζεηα / θαζνδήγεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ αλαιπηηθφ 
ππφκλεκα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ ηχπν ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

 ηελ νλνκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε θαη ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ, θαη 

 ζε πεξίπησζε ππνινγηζκψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, ησλ παξαδνρψλ ππνινγηζκνχ, ηνπ 

ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε νη αληίζηνηρνη ππνινγηζκνί λα κπνξνχλ λα 

ειεγρζνχλ κε άιιεο θιαζζηθέο κεζφδνπο ή κε άιια πξνγξάκκαηα. 



 
 

 
 

7.8  Κπξηόηεηα θαη Υξήζε ινγηζκηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 
Σα πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (ινγηζκηθφ), ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε 
δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε φπνηε ηνπ δεηεζεί.  
 Ζ θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν, έρεη φκσο ν εξγνδφηεο ην 
δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο γηα ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην Σερληθφ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 
 
7.9  Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 
 Ο αλάδνρνο (θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο φια ηα κέιε ηεο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά:  

 ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ) θαη ππνβνιήο 

ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., θιπ., 

 ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, 

 ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ, απηφο αλαιακβάλεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
έγγξαθα, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. 
 
7.10  Αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ην Πξνζσπηθό ηνπ 
 Ο αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία (ΔΦΘΑ ΗΘΑ, ΣΚΔΓΔ 
θιπ), γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
7.11  Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλώζεηο ζηνλ Σύπν 
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ 
εξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ 
εξγνδφηε. 
 
7.12  Αιιεινγξαθία κε ηνλ Δξγνδόηε 
Σα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ζα πξέπεη λα 
απνζηέιινληαη θαη’ αξρήλ κε fax, ηα δε πξσηφηππα απηψλ λα απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλν 
ηαρπδξνκείν ή κε courier θαη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Άξζξν 8 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

 
8.1   Παξνρή πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ 
Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Φάθειν Γεκφζηαο χκβαζεο, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα ηηο 
παξαδψζεη. 
 
8.2   Έγθαηξε πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ 
Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ηελ ακνηβή ζηνλ Αλάδνρν, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ 
άξζξνπ 187 ηνπ Λ.4412/2016  θαη ηεο παξνχζαο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξ. 4.2 ηεο 
παξνχζαο .Τ. 



 
 

 
 

Άξζξν 9   ΓΙΑΦΟΡΔ - ΓΙΑΦΩΝΙΔ - ΑΝΩΣΔΡΗ ΒΙΑ 

 
9.1 Καιόπηζηε εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο 
Ο εξγνδφηεο θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα αληηκεησπίδνπλ θαιφπηζηα ηηο ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο 
θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθσληψλ ηνπο κε πλεχκα 
ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο. Ζ ιχζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο επηιχεηαη θαηά ηα ινηπά, θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 183-195 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηελ παξνχζα (άξζξν 12). 
 
9.2 Λάζε / αζπκθσλίεο ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ή ζηελ Πξνζθνξά ηνπ   Αλαδόρνπ 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ  ππάξμνπλ αληηθξνπφκελεο 
δηαηάμεηο ή φξνη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε 
θνξά, φπσο νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε.  
Ιάζε ή παξαιείςεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ 
ππνρξέσζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα λα κε κεηαβάιεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ ππφςε 
ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 
 
9.3  Αλσηέξα βία 
9.3.1 Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά "αλψηεξεο βίαο", ηα 
νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ, θαζέλα  εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζή ηνπο. Σν 
παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ 
ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 ή ηε ζχκβαζε. 
9.3.2 Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε 
πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λααλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία (άξζξν 205 Λ.4412/2016). 
Ζ κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, δελ δεκηνπξγεί 
δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γελ αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε 
ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ, πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ άλσ 
γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ.  
 
9.4  Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο παξά ηελ ύπαξμε δηαθσλίαο 
Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ 
δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 ή ηελ ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν αλάδνρνο 
αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

Άξζξν 10    ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΓΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

 
10.1  Έθπησζε Αλαδόρνπ 
Δθφζνλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ήφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Π.Α., φπσο ιεπηνκεξψο νξίδεηαη ζην άξζξν 191 ηνπ 
Λ.4412/2016. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε δηαδηθαζία 
έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλ ν αλάδνρνο : 
 
α) Τπεξβεί ππαίηηα γηα ρξφλν πέξαλ ηνπ 1/3 ηε ζρεηηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 184 ηνπ Λ.4412/16, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.  
β) Θαζπζηεξεί ππαίηηα ηελ ππνβνιή ζηαδίνπ κειέηεο, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο 
αληίζηνηρεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο.  
 



 
 

 
 

γ) Οη εξγαζίεο ηνπ παξνπζηάδνπλ θαη' επαλάιεςε ειαηηψκαηα ή ειιείςεηο. Γηα λα θεξπρηεί ν 
αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ε εθαξκνγή 
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ Λ. 4412/16, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
ειαηησκάησλ φ ειιείςεσλ ηεο κειέηεο θαη λα κελ έρεη αζθεζεί έλζηαζε ή ε αζθεζείζα λα έρεη 
απνξξηθηεί. 
 
Αλ θαηά ηεο απφθαζεο έθπησζεο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα έλζηαζε ή αλ απνξξηθηεί ε έλζηαζε απφ 
ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην Πξντζηακέλε Αξρή, ε έθπησζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα 
έλζηαζε αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο κέρξη απηφ λα νξηζηηθνπνηεζεί θαη ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο εθδίδεηαη, κεηά 
απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ ζπκβνπιίνπ, απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή κέζα ζε δχν (2) κήλεο 
απφ ηελ θαηάζεζε ηεο. Ζ απνδνρή φ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο αηηηνινγείηαη, κεηαμχ δε ησλ ιφγσλ 
απνδνρήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαθαλήο βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ ή ηεο πνηφηεηαο ησλ 
εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ψζηε λα πηζαλνινγείηαη βάζηκα ε έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  
Ζ Πξντζηακέλε Αξρή ππνρξενχηαη λα εθδψζεη απφθαζε θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, ελψ 
θηλείηαη ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαηά ησλ ππαηηίσλ ππαιιήισλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 
ηνπ άξζξνπ 183. Κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο εθδφζεσο απνθάζεσο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαπηζηψλεη ηηο εξγαζίεο πνπ 
εθπφλεζε ν αλάδνρνο.  
Αλ ε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ γίλεη ηειηθά απνδεθηή κεηά ηελ πάξνδν ησλ δχν (2) κελψλ, δηθαηνχηαη 
παξάηαζε κε αλαζεψξεζε, ηζφρξνλε κε ην δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο, ελψ ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηεο 
ζχκβαζεο δελ απνηειεί ιφγν γηα ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. Οπδεκία εξγαζία εθηεινχκελε κεηά ηελ 
εκέξα ηεο θαηά ηα άλσ ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηεο ζεηηθήο γηα ηνλ αλάδνρν 
απνθάζεσο πηζηνπνηείηαη γηα πιεξσκή.  
 
Κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν θαη κέρξη λα θαζαξηζζεί ν ηξφπνο εθπφλεζεο ησλ 
εξγαζηψλ πνπ ππνιείπνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπνλνχκελνπ ζηαδίνπ ηεο κειέηεο ή ηεο 
ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επεκβαίλεη πξνο απνηξνπή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ 
εθηειψληαο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ.  
 
Κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο έθπησζεο, ν αλάδνρνο δηαθφπηεη θάζε 
εξγαζία θαη δελ δηθαηνχηαη ακνηβή γηα ην εθπνλεκέλν ζηάδην. Θαη' εμαίξεζε κπνξεί ν εξγνδφηεο, αλ 
θξίλεη φηη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ κειεηεηηθνχ έξγνπ ηνπ ππφ εθπφλεζε ζηαδίνπ είλαη ρξήζηκα, λα 
δεηήζεη λα παξαδνζνχλ ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία, ζπληαζζνκέλνπ 
ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ εκηηεινχο ζηαδίνπ 
θαλνλίδεηαη κε Πξσηφθνιιν Θαλνληζκνχ Σηκψλ Κνλάδνο Λέσλ Δξγαζηψλ.  
 
Κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εξγνδφηε 
ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Πνηληθέο ξήηξεο πνπ ηπρφλ επηβιήζεθαλ γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ νθείινληαη αζξνηζηηθά θαη επηπιένλ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα γηα ππέξβαζε ηεο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, εθφζνλ πθίζηαηαη ηέηνηα πεξίπησζε. 
 
Ζ απφθαζε κε ηελ νπνία νξηζηηθνπνηήζεθε ε έθπησζε θνηλνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ ηελ 
εμέδσζε ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο ππεξεζία θαη ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ 
Κεηξψνπ Κειεηεηψλ φ Δηαηξεηψλ Κειεηψλ, γηα ηελ επηβνιή ησλ παξεπφκελσλ θπξψζεσλ, καδί κε 
ζχληνκν ηζηνξηθφ θαη κλεία ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ έθπησζε. Αλ ν έθπησηνο αλάδνρνο είλαη 
θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε κειεηεηψλ ή εηαηξεηψλ κειεηψλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξνζδηνξίδεη ηνπο 
ππεχζπλνπο γηα ηελ έθπησζε κειεηεηέο ή εηαηξείεο ηεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο.  
 
10.2    Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 
Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη θαη λα πξνβεί ζηε δηάιπζε κηαο ζχκβαζεο κειέηεο ή παξνρήο 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, ζχκθσλα 
κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 192 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Λ.4412/2016. 



 
 

 
 

Ο αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δηαιχζεη ηελ ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 192 παξ. 
3, 4 θαη 5 ηνπ Λ.4412/2016 
 
10.3 Μαηαίσζε ηεο δηάιπζεο  
χκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζην άξζξν 193 ηνπ λ.4412/2016.  
 
10.4  Απνδεκίσζε αλαδόρνπ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο  
χκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζην άξζξν 194 ηνπ λ.4412/2016.  
 
10.5  Τπνθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ  
χκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζην άξζξν 195 ηνπ λ.4412/20162. 
 
10.6  Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ύκβαζεο 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη 
κία δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 
133 (γηα ΒΗΒΙΗΟ ΗΗ αξ. 338) ηνπ Λ.4412/2016. 
 

10.7  Έγθξηζε κειέηεο – Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

 
10.7.1  Έγθξηζε Μειέηεο 
Δθφζνλ ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα επί κέξνπο θαηεγνξίεο κειεηψλ δελ νξίδεηαη ηδηαίηεξε δηαδηθαζία 
Έγθξηζεο ηεο κειέηεο, κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο κειέηεο, πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην θαηά 
λφκν φξγαλν, πηζηνπνηείηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, θαλνληζκψλ θαη ηερληθψλ νδεγηψλ 
πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο απηήο θαη βεβαηψλεηαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηεο επάξθεηα θαη 
ε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ. Αλ θαηά ην λφκν 
απαηηείηαη πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο ε γλψκε άιισλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ππνρξενχληαη λα 
ηελ ππνβάινπλ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο κειέηεο πξνο 
απηνχο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή πξνζεζκία απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. Ζ παξέιεπζε ηεο 
πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο ζεηηθή γλσκνδφηεζε.  
Ζ κειέηε εγθξίλεηαη θαηά ζηάδηα θαη ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ απφθαζε έγθξηζεο εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά 
κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή πιήξσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ, εθφζνλ απαηηνχληαη. Ζ πξνζεζκία αλαζηέιιεηαη αλ ην αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε φξγαλν 
αηηηνινγεκέλα δεηήζεη ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε επί ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Αλ ε 
ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε αθνξά δηαθεθξηκέλν ζηάδην ή θαηεγνξία κειέηεο, κπνξεί λα γίλεη 
ηκεκαηηθή έγθξηζε ησλ ππφινηπσλ κειεηψλ.  
Ζ έγθξηζε ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ κειεηψλ απνηειεί θαη πξνζσξηλή παξαιαβή. 
 
10.7.2  Παξαιαβή Μειέηεο 
Δθφζνλ ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα επί κέξνπο θαηεγνξίεο κειεηψλ δελ νξίδεηαη ηδηαίηεξε δηαδηθαζία 
έγθξηζεο ηεο κειέηεο, κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο κειέηεο, πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην θαηά 
λφκν φξγαλν, πηζηνπνηείηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, θαλνληζκψλ θαη ηερληθψλ νδεγηψλ 
πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο απηήο θαη βεβαηψλεηαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηεο επάξθεηα θαη 
ε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ. 
Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ κειεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, κεηά ηελ 
έγθξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ, θαηά ηε ζχκβαζε, ζηαδίνπ ηεο κειέηεο θαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο.  
Ζ πξνζεζκία ζπληέιεζεο ηεο παξαιαβήο ηεο κειέηεο είλαη ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ έγθξηζε πιήξσλ 
ησλ κειεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε. Οη κειέηεο ηεο αξρηθήο θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
/ ηξνπνπνηεηηθψλ ζπκβάζεσλ παξαιακβάλνληαη εληαία.  
Αλ ε κειέηε δελ παξαιεθζεί εκπξφζεζκα, επέξρεηαη απηνδίθαηε παξαιαβή, αλ παξέιζεη άπξαθην 
δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο φριεζεο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ φριεζε ππνβάιιεηαη 
επί πνηλή απαξαδέθηνπ κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4.  



 
 

 
 

Δπηηξέπεηαη λα παξαιεθζεί, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, κειέηε απηνηεινχο ηκήκαηνο έξγνπ 
πνπ εθπνλήζεθε ή επί κέξνπο θαηεγνξίαο ή ζηαδίνπ απηήο.ρεηηθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 
άξζξν 189 ηνπ Λ.4412/2016.  

Άξζξν 11  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ  

 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα 
ζην άξζξν 198 ηνπ Λ.4412/2016. Ζ δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ αλαζηέιινπλ ηελ 
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Λφκν.  
 

Άξζξν 12    ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
12.1  Ννκνζεζία  
Ζ χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην φπσο αλαιπηηθά πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 
δηαθήξπμε θαη ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ. 
 
12.2  Γιώζζα επηθνηλσλίαο 
 
Ζ χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) 
κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ή άιισλ ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί 
εξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή / θαη πξνο ηα ειιεληθά, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη 
κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ 
θείκελν θαηηζρχεη ησλ εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα. 
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