




















































































































































































































































































































































































































































































































 

 Σελίδα 5 από 15 
 

 
 
ε)  Η φωτογράφηση σε διάφορα στάδια του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή του 

έργου 

 

Άρθρο 13ο  Άδειες- Μελέτες 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει με αποκλειστικά δική του ευθύνη και επιμέλεια , όλες τις απαραίτητες 

άδειες ή να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες μελέτες πριν την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις κατά το χρόνο υλοποίησης του έργου. 

Η φροντίδα για τις οποιεσδήποτε άδειες χρειαστεί να εκδοθούν  και η δαπάνη για την έκδοση αυτών βαρύνει τον 

ανάδοχο.  

Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα για τις οποιεσδήποτε μελέτες παρουσιαστεί η ανάγκη να γίνουν (π.χ. 

τοπογραφικές, υψομετρικές, εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων, διαγραμμίσεων κ.λ.π.) 

 

Άρθρο 14ο  Ευθύνη του Ανάδοχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του έργου. 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν3669/08, του Ν. 1418/84 και 

του ΠΔ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και το ΠΔ 23/ και 286/94. "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" 

τόσο για την  εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο 

ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα 

τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει, 

την χρησιμοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσης των 

σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

 

Άρθρο 15ο  Τροποποίηση προϋπολογισμού 

Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν4412/2016 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) αναφέρονται 

στα αρχικά ποσά και τιμές της σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα, μειωμένα κατά το κατ’ εκτίμηση της Υπηρεσίας 

ποσό για αναθεώρηση τιμών, που περιέχεται στον Προϋπολογισμό μελέτης. 

 

Άρθρο 16ο  Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό ανάδοχου. 

 

Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του αποδεκτού 

από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου ένα Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό η 

Αρχιτέκτονα καθώς και κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ένα Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή 

Ηλεκτρολόγο - Μηχανολόγο Μηχανικό καθώς και τους αναγκαίους Υπομηχανικούς, Εργοδηγούς και λοιπούς 

Τεχνικούς και Διοικητικούς- Οικονομικούς υπαλλήλους. 

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι με την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο 

οποιουδήποτε απασχολουμένου σ’ αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε άδειας η οποία 

είναι κατά νόμου απαραίτητη, καθιστάμενος κατά νόμο ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε 

παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 
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