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Πεξηερφκελα Μέξνπο Η : Γεληθνί Όξνη  πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ 
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ν
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ν
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Άξζξν 3
ν
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ν
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ν
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ν
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ν
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ν
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ν
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Άξζξν 21
ν
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Άξζξν 22
ν
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Άξζξν 23
ν
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Άξζξν 24
ν
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ν
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ν
 Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ 

Άξζξν 29
ν
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Άξζξν 30
ν
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ν
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Άξζξν 35
ν
 Σήξεζε αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ 
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ν
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Δπηβαξχλζεηο 
Άξζξν 7

ν
 Πιεξσκή αλαδφρνπ 

Άξζξν 8
ν
 Αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ 

Άξζξν 9
ν
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Άξζξν 10
ν
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ν
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Άξζξν 14
ν
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Άξζξν 15
ν
 Γεληθά πεξί εξγαζηψλ ζηνπο ρψξνπο εθηειέζεσο έξγσλ θαη κέηξα αζθαιείαο 

Άξζξν 16
ν
 Γηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

Άξζξν 17
ν
 Πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο - Έθδνζε αδεηψλ 

Άξζξν 18
ν
 Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο 

Άξζξν 19
ν
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ν
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ν
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ν
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ν
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Άξζξν 24
ν
 Σειηθέο Γηαηάμεηο –Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

ΜΔΡΟ Ι : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άξζξν 1o - Αληηθείκελν 

ην παξφλ ηεχρνο  ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) πεξηιακβάλνληαη νη γεληθνί θαη νη 

εηδηθνί φξνη, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη πξνο ηνπο φξνπο ησλ ππφινηπσλ ζπκβαηηθψλ 

ηεπρψλ θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ αλάδνρν ην έξγν πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ κέξνπο II ηεο ΔΤ. 

 

Άξζξν 2o -Γηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 
Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/ 8-08-2016) 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ έξγσλ, 

αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Τπνδνκψλ (Γεληθή 

Γξακκαηεία Τπνδνκψλ) θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Τπνδνκψλ θαη Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., νη αλαθεξφκελεο ζηελ 

παξνχζα Δ..Τ. ή ζην Σηκνιφγην. 

   

Άξζξν 3o -εηξά κε ηελ νπνία ηζρχνπλ ηα ηεχρε ηεο δεκνπξαηήζεσο 
Σα ηεχρε ηεο δεκνπξαζίαο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ζε πεξίπησζε δε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ 

πνπ πεξηέρνληαη ζ' απηά, ε ζεηξά κε ηελ νπνία ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ ηεχρε, θαζνξίδεηαη πάγηα, φπσο 

παξαθάησ, εθηφο εάλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο. 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ, 

2. Ζ Γηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο, 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, 

4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο, 

5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.), 

6. Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα           

Παξαξηήκαηα ηνπο, 

7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.), 

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο, 

9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη νη εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα 

ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή 

πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ, 

10. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 4o - Απαιινηξηψζεηο 
Οη απαηηνχκελεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απαιινηξηψζεηο γίλνληαη κε θξνληίδα ηνπ εξγνδφηε 

θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σνλ εξγνδφηε βαξχλνπλ νη εθδηθαδφκελεο απνδεκηψζεηο. Οπδεκία επζχλε ή 

ππνρξέσζε απνδεκίσζεο αλαιακβάλεη ν εξγνδφηεο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, πιελ ηεο παξαηάζεσο πξνζεζκίαο 

πεξαηψζεσο ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ηνπ έξγνπ, έλεθα αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο, κε 

νθεηινκέλεο ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Ζ νινθιήξσζε ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη ε ζπληέιεζε 

ησλ απαηηνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
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δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 παξ.1β ηνπ Ν.4412/2016. 

ε πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ θαζπζηέξεζε ππεξβεί ην ηξίκελν (3 κήλεο), ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζπκβάζεσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 161 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν 5o - Δγγπήζεηο 
5.1 Πξίλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαηίζεηαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηε Γηαθήξπμε. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε παξ.1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

5.2 Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαιεθζεί απφ θνηλνπξαμία, έρνπλ ηζρχ, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ, 

θαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ αθνξνχλ ζηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζηελ επζχλε ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζην δηνξηζκφ εθπξνζψπνπ θαη 

αλαπιεξσηνχ απηνχ, ηεο θνηλνπξαμίαο, σο θαη ζηνλ ηξφπν αληηθαηάζηαζεο απηψλ, ζηνλ ηξφπν ζπλέρηζεο 

ησλ εξγαζηψλ αλ ππάξμεη πηψρεπζε ή ζάλαηνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο θ.ι.π.. 

5.3 Οη εγγπήζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.4412/2016 δελ αθνξνχλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 6o- Σφπνο δηακνλήο αλαδφρνπ 

Πέξα απφ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 135 ηνπ Ν.4412/2016, ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα νξίζεη ηνλ 

αληίθιεηφ ηνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη φηαλ ην έξγν εθηειείηαη καθξηά απφ ηελ έδξα ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, λα 

νξίζεη αληίθιεηφ ηνπ κε έδξα ηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 135 παξ.3 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν 7o - Μειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
7.1 Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ππνβνιή πξνζθνξάο, απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην, φηη νη 

δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθηεί θαη ειέγμεη πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ έξγνπ, θαη έρνπλ 

πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά: 

α. Σα θάζε θχζεσο πεγέο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απνζέζεσο πξντφλησλ 

εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ. 

β.  Σε δπλαηφηεηα εμαζθαιίζεσο επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γεληθά, 

λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπειάζεσο. 

γ.  Σηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζπλήζσο, ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο 

ζηάζκεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ, ησλ πδάησλ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο ή 

παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. 

δ.  Σε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ 

θαηάιιεισλ θαη εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή, ην είδνο θαη ηα 

κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά, ππεξεζίεο) πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

ε.  Σε δπλαηφηεηα έγθαηξεο πξνκήζεηαο απφ ην εμσηεξηθφ ησλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ 

πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη. 

ζη.  Οπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

7.2 Παξάιεηςε ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα επηζθεθηεί ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη λα θαηαηνπηζηεί ζε φια 

ηα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη απηή ε ζχκβαζε, κε θαλέλα ηξφπν 

δελ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζαλ δηθαηνινγία γηα νπνηαδήπνηε παξεξκελεία ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζ' απηή, νχηε ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 

Άξζξν 8o - Δπζχλεο ηνπ αλαδφρνπ 
8.1 χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/2016, ηφζν γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν 

αλάδνρνο, ν δε θάζε θχζεσο έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ ππεξεζία δελ απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ 

αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε. Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

8.2 Δπίζεο, ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ηα 

εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, φπσο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηε δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη ρσξίο επηθχιαμε, λα εθηειέζεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

8.3 Σα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε, ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο 



ηνπ εδάθνπο, φπσο π.ρ. ραξαθηεξηζκφο εδάθνπο, χπαξμε ππφγεησλ πδάησλ, θ.ι.π. είλαη ελδεηθηηθά ζηε 

κειέηε θαη ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζηαζκίζεη ηε πξνζθνξά ηνπ ζχκθσλα κε απηά πνπ 

απηφο ζεσξεί πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

8.4 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αλ θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ ή δηαθνπή ηνπο απφ απηή 

ηελ αηηία, έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

8.5 Οκνίσο ν αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γεληθά, ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο γεληθά, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζεο, ησλ ζρεηηθψλ Πξφηππσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ 

ηεπρψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ηε κειέηε ηνπ έξγνπ. 

8.6 Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ αλαδφρνπ, ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά. Οη 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε ηηο αζθαιίζεηο ηνπ έξγνπ. 

8.7 Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη 

αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ: Π.Γ.305/96 (αξζ. 7-9), ην άξζξν 42 ηνπ Ν. 3850/10 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» ν νπνίνο θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ: 

Ν.1568/85, Π.Γ.294/88, Π.Γ.17/96, θιπ. 

8.8 ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, επίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α.  Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο 

έξγσλ θ.ι.π.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

β.  Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.: ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/02-03-2001, ΓΔΔΠΠ/85/14-05-2001 θαη 

ΓΗΠΑΓ/νηθ.889/27-11-2002, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο 

ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε 

θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

γ.  Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ 

κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο: Π.Γ. 1073/81 (αξζ. 111), Π.Γ. 305/96 (αξζ. 

10,11), Ν.3850/10 (αξζ. 42- 49). 

8.9 Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζηνπο αιινδαπνχο 

εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε 

λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

(εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε 

εηαηξεία). 

8.10 ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ, γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν 

Αλάδνρνο ελεκεξψλεη ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο 

ππφςε εξγαζίεο. 

8.11 Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί επίζεο ζηελ ιήςε θαη δηαηήξεζε ησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο(πξνζηαηεπηηθψλ θαη δηαρσξηζηηθψλ θαηαζθεπψλ) θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν ηεο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ νδψλ κε θπθινθνξία νρεκάησλ θαη κε ηε δηέιεπζε ρξεζηψλ. 

 

Άξζξν 9o - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
9.1 Γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4412/2016, ελψ 

νξηζκνί πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α'. χκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 

54 ηνπ Ν.4412/2016 νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 61. Δηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ σο ρξφλνο 

έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο λνείηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο 

ζην ΚΖΜΓΖ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/2016. 

9.2 Οη πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ ηνπ έξγνπ ζπλεηάρζεζαλ έηζη ψζηε λα ζπκθσλνχλ ή λα 

ππεξθαιχπηνπλ, απφ απφςεσο αζθαιείαο, επηβησζηκφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο, ηηο, ήδε πθηζηάκελεο γηα 

παξεκθεξή πιηθά, πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα νηνπδήπνηε εζληθνχ θνξέα (ΔΛΟΣ, ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ., (η) 



Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., Γ.Δ.Ζ., θ.ι.π.). Αλ εθ παξαδξνκήο ή γηα νηνλδήπνηε άιιν ιφγν, ε πξνδηαγξαθή θάπνηνπ 

πιηθνχ ηνπ έξγνπ, ππνιείπεηαη αληηζηνίρνπ σο αλσηέξσ πξνδηαγξαθήο, ε νπνία έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή πξν 

ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ηζρχεη ε δεχηεξε, ρσξίο νηθνλνκηθή αμίσζε εθ κέξνπο 

ηνπ αλαδφρνπ. 

9.3 ε θάζε πεξίπησζε ηα παξαπάλσ πιηθά ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ ΚΤΑ κε Αξηζκ. 6690/12 (ΦΔΚ 1914 Β/15-6-2012) «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ: 

ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε 

ζπκκφξθσζεο «CE». 

9.4 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξνχλ λα εγθξίλνληαη 

πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ζηελ πνηφηεηα, ζηνλ 

ηξφπν ζχλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο, ζηε ρξήζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν 10o - Σξνπνπνηήζεηο πξνδηαγξαθψλ - Σερληθή κειέηε θαηαζθεπήο- Έιεγρνο/ πκπιήξσζε 

κειεηψλ ηνπ έξγνπ 
10.1 ην άξζξν 3 ηνπ Μέξνπο Η ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) θαζνξίδεηαη φηη 

ζηελ ζεηξά ηζρχνο ησλ ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ε ηερληθή κειέηε θαηαζθεπήο έπεηαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ. 

10.2 Καηφπηλ ηνχησλ θαη πξνο απνθπγή ηξνπνπνηήζεσλ επί ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ 

θαζνξίδεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ''Σερληθή Μειέηε Καηαζθεπήο" 

ηα εηο απηήλ πξνβιεπφκελα πιηθά θαη εξγαζίεο ζα είλαη ζχκθσλα απνιχησο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

Σνχην ηζρχεη αλεμάξηεηα αλ ε ''Σερληθή Πεξηγξαθή Καηαζθεπήο'' εγθξηζεί θαηά ηε θάζε δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ. 

10.3 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη λα 

ππνδείμεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ηπρφλ αηέιεηεο ή ζθάικαηά ηεο, ηα νπνία επηδξνχλ δπζκελψο ζηελ θαιή 

θαηαζθεπή θαη επζηάζεηα ηνπ έξγνπ θαη λα πξνηείλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο, 

παξακέλνληαο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή θαηαζθεπή θαη επζηάζεηα ησλ έξγσλ πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ απηφλ. Δπηπιένλ έρεη ππνρξέσζε ιήςεο πιήξσλ ηνπνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ απηά 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξαπάλσ κειέηε, θαζψο θαη ζχληαμεο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ θαη 

ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ. 

10.4 Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε βάζε ηηο κειέηεο πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζνχλ, ηηο έγγξαθεο 

νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ (η) Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. πξνδηαγξαθέο 

εθπνλήζεσο κειεηψλ, λα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ ζην έδαθνο, ζηηο αλαπαζζαιψζεηο θαη 

ρσξνζηαζκήζεηο ησλ αμφλσλ ησλ έξγσλ, ζηνλ έιεγρν θαη ιήςε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί, φπσο επίζεο 

θαη ζηε ζήκαλζε ηεο δψλεο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ. 

10.5 O θαζνξηζκφο απφ ηα ζρέδηα, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ησλ 

νησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο επί 

κέξνπο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπήο 

πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Γεληθά, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο 

απηήο, ν δε έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ ππεξεζία, ή ηελ επίβιεςε, δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αλάδνρν απφ 

ηελ επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ πξνθχπηεη γη' απηφλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

10.6 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ θάηη δελ νξίδεηαη απφ 

ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ή απφ ηηο νδεγίεο - δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο, 

θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ (π.ρ., ηνίρνο, δηαρψξηζκα, θαηψθιη, επίρξηζκα, θηγθιίδσκα, θιπ.) 

πξέπεη λα είλαη άξηην ζε φηη αθνξά ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ινηπά (εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηα 

ηνπ έξγνπ. 

10.7 Δηδηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ θαη κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη κειέηεο ζπλδέζεσο απηψλ, 

επεηδή νη κειέηεο απηέο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζα εθιέμεη ν αλάδνρνο (κέζα ζηα 

φξηα θπζηθά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε) θαη επνκέλσο δελ είλαη δπλαηή ε ζρεδίαζή ησλ απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

10.8 Όζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζα εθηεινχληαη κε 

κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

 



Άξζξν 11o - Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (άξζξν 95 ηνπ Ν.4412/2016) 
           Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζην 

άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ Ν.4412/2016. 

           Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο αλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο  πξνζθέξνπλ επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε 

νκάδα ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο 

κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%). Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο 

ππνρξεσηηθά επί ηνπ εληχπνπ πνπ ρνξεγεί ε αλαζέηνπζα αξρή.  Σα επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε νκαιή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Οκαιή είλαη ε πξνζθνξά φηαλ θαλέλα επηκέξνπο πνζνζηφ 

έθπησζεο (Δi) δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 1,10Δκ-10% νχηε κεγαιχηεξν απφ 0,90Δκ + 10%. Πξνζθνξά πνπ 

έρεη απνθιίζεηο απφ ηα φξηα απηά είλαη απαξάδεθηε. Δίλαη δπλαηφλ, ζε θάπνηα ή θάπνηεο νκάδεο εξγαζηψλ ε 

πξνζθεξφκελε έθπησζε λα είλαη κεδεληθή, εθφζνλ ηεξνχληαη νη παξαπάλσ απαηηήζεηο νκαιφηεηαο. 

 

Άξζξν 12o - Τπέξβαζε πξνζεζκηψλ - Πνηληθέο ξήηξεο 

Γηα ηηο Πξνζεζκίεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα : 

12.1 Όιεο νη πξνζεζκίεο (ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο) αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

12.2 Μέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη επί κέξνπο εξγαζίεο ηνπ 

έξγνπ θαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε δνθηκέο. Σν ίδην ηζρχεη αλαινγηθά θαη 

γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο.Παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εγθξίλεηαη: 

α) Δίηε «κε αλαζεψξεζε», φηαλ ε θαζπζηέξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο δελ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ή 

πξνθχπηεη απφ αχμεζε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξνπ 153 παξ. 23 ηνπ Ν.4412/2016. 

β) Δίηε «ρσξίο αλαζεψξεζε», γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ, φηαλ ε 

παξάηαζε θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε θαζπζηέξεζε ηνπ 

ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα 

ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε έγθξηζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο «ρσξίο αλαζεψξεζε» γηα ην 

ζχλνιν ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή κηαο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ, 

επηβάιινληαη νη ζρεηηθέο πνηληθέο ξήηξεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έγθξηζε ηεο παξάηαζεο 

απηήο. 

12.3 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. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο. 

12.4 Ζ έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ πξνζεζκηψλ γίλεηαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή , χζηεξα απφ 

αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Σν αίηεκα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα 

κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνπζαο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ. Ζ ζρεηηθή απφθαζε 

επί ηνπ αηηήκαηνο εθδίδεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή  φρη αξγφηεξα απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κεηά ηε ιήμε ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνζεζκηψλ επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 141 πεηζαξρηθέο πνηλέο. 

12.5 Ζ αίηεζε, αλ ππάξρεη, θαηαηίζεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνπ δηαηππψλεη πάληνηε ηε 

γλψκε ηεο πξνο ηελ πξντζηακέλε αξρή. Όηαλ πξφθεηηαη γηα παξάηαζε «ρσξίο αλαζεψξεζε», ν 

πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ζε αληηπαξάζηαζε κε ηνλ αλάδνρν, θαηαξηίδεη πίλαθα 

δηαρσξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, ζε εθείλεο πνπ κπνξνχζαλ λα εθηειεζζνχλ ζε πξνεγνχκελε αλαζεσξεηηθή 

πεξίνδν θαη ζηηο ινηπέο εξγαζίεο. Οη πξψηεο δηαρσξίδνληαη θαη θαηά αλαζεσξεηηθή πεξίνδν, κέζα ζηελ 

νπνία κπνξνχζε θαη έπξεπε λα εθηειεζζνχλ. Ο πίλαθαο απνηειεί πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ν 

αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηνπ πίλαθα δηαρσξηζκνχ, κφλν αλ ηνλ ππνγξάςεη κε 

επηθχιαμε. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ αλαδφρνπ λα ζπκπξάμεη ζηελ θαηάξηηζε ή λα ππνγξάςεη ηνλ πίλαθα, 

εθαξκφδεηαη αλάινγα ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016. 

12.6 Όζνλ αθνξά ηηο πνηληθέο ξήηξεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Με ηε ζχκβαζε νξίδνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ, αλ ν αλάδνρνο ππεξβεί, κε ππαηηηφηεηά ηνπ, ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηεζείζεο 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο 

επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο 

εγθεθξηκέλεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ 

αλαθαιείηαη. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 



αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά, αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηελ εγθεθξηκέλε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία δειαδή εγθεθξηκέλε πξνζεζκία θαη ρνξεγεζείζα νξηαθή πξνζεζκία εθφζνλ 
ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

β) Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο 

εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο 

αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο 

κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή 

ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ 

έξγνπ. 

 Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο δειαδή ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη 

ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηελ εγθεθξηκέλε πξνζεζκία ηνπ 

έξγνπ δειαδή αξρηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη φιεο νη παξαηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κεηά 

απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ. 

 Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο δελ 

επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο Φ.Π.Α.. Δθφζνλ ζηε ζχκβαζε νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά θαη ην πνζνζηφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αλά εκέξα ππέξβαζεο, θαζψο θαη ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ επηβνιή ηνπο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα 

ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο 

εθαηφ (3%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.. 

 
Άξζξν 13o

 
– Πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα ηα νπνία εγθξίζεθαλ κε ηελ απφθαζε ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ466/04-

05-2017 (Φ.Δ.Κ. 1746/Σεχρνο B’/19-05-2017) ηνπ Τπνπξγνχ ΤΠΟΜΔΓΗ, ζηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φια 

φζα αλαγξάθνληαη εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο θαη πιεξσκήο. 

Οη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο, φηη ζηηο 

ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο θαη ζην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ 

δαπαλψλ θαη ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηα γεληθά ή θαη ζε επηζθαιή έμνδα, εξγαιεία, εγθαηαζηάζεηο, θιπ. 

γηα θάζε είδνπο βάξε θαη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ απηά θαη ηα παξαθάησ, 

θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεληθέο Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ»: 

α.  Ζ πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γεληθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ειεχζεξσλ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ε κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηνλ ηφπν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ε θαηεξγαζία θαη ε ηνπνζέηεζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ. Γεληθά, ε αμία θάζε 

πιηθνχ θαη ε δαπάλε θάζε εξγαζίαο γηα ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο εξγνιαβίαο, θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο γεληθέο αξρέο αληνρήο, ιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαη αηζζεηηθήο, άξηηα θαη επηκειεκέλε απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο θαη ε αμία θάζε έκκεζεο 

εξγαζίαο θαη ζρεηηθήο δαπάλεο, έζησ θαη αλ δελ ελδηαθέξεηαη ξεηά ζηε δηαηχπσζε θάζε κηαο 

εξγαζίαο, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ άξηηα απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

β.  Σα κεηαθνξηθά ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ ηνπ, φπσο θαη νη ζρεηηθέο 

δαπάλεο δηακνλήο, ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

γ.  Οη απνδεκηψζεηο ιφγσ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 

δ.  Οη δαπάλεο γξαθείνπ ηνπ αλαδφρνπ, ππαιιήισλ ηνπ γηα δηεχζπλζε θαη επηζηαζία ησλ έξγσλ. 

ε.  Οη εηζθνξέο πξνο ην Η.Κ.Α. θαη ηνπο ινηπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ηα δψξα γηα ηηο ενξηέο 

ηνπ Πάζρα, ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θη αδείαο θαη γεληθά νη έθηαθηεο παξνρέο θαη απμήζεηο κηζζψλ 

θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ εξγαηνηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη θάζε θνξά θαηά ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

ζη.  Ζ δαπάλε γηα πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηνπ χδαηνο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, φπσο θαη ε 

δαπάλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εξγνιαβία. 

δ.  Σα ηθξηψκαηα γεληθά. 

ε.  Έμνδα θαη θζνξέο εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ γεληθά, θζνξέο θαη απνζβέζεηο 

ησλ εξγαιείσλ, νξγάλσλ θαη κεραλεκάησλ. 

ζ.  Ζ δηάλνημε δξφκσλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, γηα ηελ πξνζπέιαζε φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ έξγνπ.  

η.  Οη δαπάλεο γηα κεηαθνξέο θαη γεληθά κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ ή πιηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ, νη 
νπνίεο κεηαθνξέο πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα γίλνληαη κε πινία πνπ έρνπλ Διιεληθή ζεκαία, 

φπσο θαη νη θάζε θχζεσο δαζκνί θαη ηα έμνδα ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ, φπνπ απαηηνχληαη. 

ηα.  Οη ηφθνη θαη νη απνζβέζεηο, γεληθά, θεθαιαίσλ θηλήζεσο θαη εγγπνδνζηψλ. 



ηβ.  Οη αζθάιεηεο πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ φηαλ απαηηνχληαη απφ ην ΜΔΡΟ Η ηεο 

παξνχζαοΔηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

ηγ.  Οη αζθάιεηεο γηα νιφθιεξε ηελ αμία ηνπ έξγνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηε ζχκβαζε, γηα θηλδχλνπο 

άκεζεο απψιεηαο ή βιάβεο πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία, κε εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο 

πνιέκνπ, αλψηεξε βία, θιπ., ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξα 157 ηνπ Ν.4412/2016. 

ηδ.  Σα ηέιε ραξηνζήκνπ ζπκβνιαίσλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ, πιεξσκψλ, θαζψο θαη ησλ εηδψλ 

πνπ εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ησλ πιηθψλ θάζε θχζεσο, πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαζθεπή 

(ελζσκάησζε ή εγθαηάζηαζε) ηνπ ππφςε έξγνπ, φια ηα παξαπάλσ φπσο θάζε θνξά νξίδνληαη 

απφ ην Κξάηνο. 

ηε.  Έμνδα δεκνζηεχζεσλ γεληθψο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ.  

ηζη. Σα θάζε θχζεσο έμνδα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ. 

ηε.  χληαμε φισλ ησλ επηκεηξηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη ινγαξηαζκψλ ηεο εξγνιαβίαο.  

ηζ.  Οη δαπάλεο ζχληαμεο ησλ ζρεδίσλ "εμ εθηειέζεσο", ε παξάδνζή ηνπο εηο δηπινχλ ζηελ 

Τπεξεζίαο ζε κνξθή εθηππσκέλσλ ζρεδίσλ («σο θαηαζθεπάζζε»), θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή θαη ε παξάδνζε ησλ νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, κεηαθξαζκέλσλ ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ «Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ», 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζε άξζξν ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

θ.  Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο γηα ηελ έξεπλα ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο, γηα δνθηκαζίεο ησλ πιηθψλ θαη 

γηα έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ, είηε ζε εξγαζηήξην πνπ ζα ηδξπζεί κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, είηε 

ζε άιια αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, είηε θαη ζηνλ ηφπν ησλ 

έξγσλ. 

θα.  ηέγαζε ησλ Γξαθείσλ Δπηβιέςεσο ηεο Τπεξεζίαο ζηα εξγνηάμηα θαη εγθαηαζηάζεηο απηψλ.  

θβ.  Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

θγ.  Ζ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη θάζε θνξά λνκνζεηηθά. 

Σηο φπνηεο δαπάλεο (θφξνο, θξαηήζεηο θ.ι.π.) γηα ηελ αλάιεςε ηεο εξγνιαβίαο έιαβαλ ππ’ φςηληνπο νη 

δηαγσληδφκελνη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηελπεξηέιαβαλ ζ' απηήλ. 

 

Άξζξν 14o- Αλαζεψξεζε ηηκψλ 
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηηκψλ κνλάδαο ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 

ηνπ Ν.4412/2016 θαζψο θαη φζα αλαθέξνληαη ζην κέξνο II ηεο ΔΤ. 

 

Άξζξν 15o- Πηζηνπνίεζε - Δληνιή πιεξσκψλ 
Γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηηο πιεξσκέο ηεο εξγνιαβίαο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαζψο θαη φζα αλαθέξνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

 

Άξζξν 16o- Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ 
Σν έξγν εθηειείηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Ο θνξέαο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα αλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν, νχηε ζηελ πξψηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε θαη νη νπνίεο 

θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ θχξηα 

ζχκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ή φηαλ απηέο νη 

εξγαζίεο, κνινλφηη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ 

ηειεηνπνίεζή ηεο ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή ηεο θχζε, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 156 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

16.1 Οη ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016 

παξ. 5,6,7. 

16.2 Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ, φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν φηη ζα 

εθαξκφδνληαη ηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ), δηεπθξηλίδεηαη φηη απηά 

ζα εθαξκφδνληαη, άζρεηα απφ ηα κέζα ηα νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, (δειαδή κεγάινπ ή κηθξνχ αξηζκνχ κεραλεκάησλ, ησλ γλσζηψλ ή άιισλ ηχπσλ, 

αλ είλαη θαηλνχξγηα ή φρη, εξγαηηθψλ ρεξηψλ ζπλνιηθά ή κεξηθά, ζε κηθξή ή κεγάιε αλαινγία θιπ.). 

16.3 Γηα ηελ ζχληαμε ησλ λέσλ ηηκψλ ζα εθαξκνζζνχλ ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα, ηα 

εληαία ηηκνιφγηα Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ, θαη 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 

11γ/ν/9/7/07-02-2013 (ΦΔΚ 363 Β/19-02-2013) θαη δηνξζψζεθαλ κε ηελ 11γ/ν/3/20/20-3-2013 (ΦΔΚ  639 

Β/20-3-2013) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ. Ο θαλνληζκφο λέσλ ηηκψλ γίλεηαη κε ηηο βαζηθέο ηηκέο ηδίσο ησλ 

εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά δηαπίζησζεο βαζηθψλ 



ηηκψλ πιηθψλ εξγαηηθψλ θαη κηζζσκάησλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

Δ.Γ.Σ.Γ.Δ. ηνπ Γ' Σξηκήλνπ 2012. Οη πξνθχπηνπζεο απφ πξφζθαηα ζηνηρεία θφζηνπο ηηκέο αλάγνληαη ζην 

ρξφλν εθθίλεζεο ηεο αλαζεψξεζεο κε αληίζηξνθε εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ηχπνπ ηεο αλαζεψξεζεο. 

 

Άξζξν 17o- Δπηκεηξήζεηο εξγαζηψλ 
Οη εξγαζίεο, πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο, πξνκεηξήζεθαλ κε βάζε ηα 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Οη νξηζηηθέο πνζφηεηεο θάζε εξγαζίαο, πνπ ζα 

πηζηνπνηεζνχλ ζηνλ αλάδνρν ζα ιεθζνχλ απφ ηα αθξηβή αξρηθά θαη ηειηθά επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

έξγνπ, πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηα πξφζζεηα ηνπνγξαθηθά 

θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πνπ ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ν αλάδνρνο θαη ζα εγθξηζνχλ αξκνδίσο θαζψο 

επίζεο θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

17.1 Γηα ηηο επηκεηξήζεηο ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο νη αλαθεξφκελεο 

ζην άξζξν 151 ηνπ Ν.4412/2016. 

17.2 Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν επηκεηξήζεσο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ησλ 

εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα ηηκνιφγηα ηεο εξγνιαβίαο. 

17.3 Γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ν ηξφπνο επηκεηξήζεσο, 

ζα επηκεηξεζνχλ θαη ζα πιεξσζνχλ νη κνλάδεο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηηθά ζα εθηειεζηνχλ θαη δελ ζα 

ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ πθηζηάκελεο ζπλζήθεο γηα ηδησηηθά έξγα. 

 

Άξζξν 18o- Πξνέιεπζε - Έιεγρνο - Έγθξηζε πιηθψλ θαη εηνίκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ 
18.1 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά ηα πιηθά πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ηα έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία ή απφ ηηο 

ρψξεο ηεο Δ.Δ.. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ πιηθψλ κε πξνέιεπζε απφ άιιεο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. ε θάζε πεξίπησζε ηα παξαπάλσ πιηθά ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Κ.Τ.Α. κε 

αξηζκ.6690/12 (Φ.Δ.Κ. 1914/Σεχρνο Β’/15-06-2012) «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE»». 

18.2 Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ., (η) Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ., Δκπνξίνπ θαη 

Βηνκεραλίαο-Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο (ΤΒΔΣ), ηνπ ΔΛΟΣ, θαζψο επίζεο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα 

ηεο εξγνιαβίαο, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Δπίβιεςεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε, ηελ αληαπφθξηζε ζηηο 

πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.. 

18.3 ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επίηεο 

αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Ο αλάδνρνο δελ 

θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη ζε απηφλ απφ 

ηνλ εξγνδφηε εθφζνλ, έγθαηξα, ην αλαθέξεη εγγξάθσο. Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε 

ζηνλ αλάδνρν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ 

επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκία ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά. 

18.4 Γηα εηδηθά πιηθά, ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα, γηα ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη, απφ ηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε, έιεγρνο ζην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, ν εξγνιάβνο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη PROSPECTUS ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο κε ηερληθέο πιεξνθνξίεο, απφ ηηο νπνίεο λα απνδεηθλχεηαη ην ζχκθσλν κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο. Ζ παξαγγειία ησλ πιηθψλ ζα γίλεη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε 

ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί. Απηή ε θαη' αξρήλ έγθξηζε, δελ απαιιάζζεη ηνλ 

αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηεο επίδνζεο θαη απφδνζεο ηνπ 

πιηθνχ. 

18.5 Ο αλάδνρνο έρεη επίζεο ππνρξέσζε λα εθηειεί, ζχκθσλα κε θξίζε ηεο ππεξεζίαο, 

δεηγκαηνιεςίεο πιηθψλ, ηα νπνία πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη λα ηα 

εμεηάζεη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ππεξεζίαο, ηεο ρψξαο, ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ή λα πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, φηη απηά ζπκθσλνχλ πξνο ηηο 

εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο. 

18.6 Δηδηθά γηα ηα πιηθά πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα (φπσο θαιψδηα ή ζσιήλεο θάζε 

θχζεσο, θιπ.) ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο έρεη 

ππνρξέσζε λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζρεηηθή δνθηκαζία γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ απφ απηή νη παξαπάλσ έιεγρνη θαη δνθηκαζίεο, άιισο ζα πξνζθνκίδνληαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

18.7 Τιηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε (φπσο π.ρ. πδξαπιηθνί ππνδνρείο, κπαηαξίεο, 

θξνπλνί, θιείζξα, ρεηξνιαβέο, πιαζηηθά δάπεδα, ςεπδνξνθέο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά ζψκαηα, θ.α.) δελ ζα 

πξνζθνκίδνληαη ζην έξγν θαη δελ ζα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα πξνζθνκηζζνχλ δείγκαηα θαη 



εγθξηζνχλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή αλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

(Γ..Τ.), απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 

Σα παξαπάλσ δείγκαηα ζα ππνβάιινληαη έρνληαο πάλσ ηνπο θαξηέια ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη: ν 

αξηζκφο ηνπ έξγνπ, ν αξηζκφο ηηκνινγίνπ, ε ρψξα πξνειεχζεσο, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ν ηχπνο 

πιηθνχ. Γηα εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη έμσ απφ ην εξγνηάμην (φπσο π.ρ. θνπθψκαηα, έπηπια, θ.ι.π.) ν 

αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ επίβιεςε, γηα λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ζηα ζηάδηα 

θαηαζθεπήο. 

18.8 Κακία παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ θαη θακία 

απνδεκίσζε δελ ζα δνζεί ζηνλ αλάδνρν, γηα ιφγνπο θαζπζηεξήζεψο ηνπ λα εθηειέζεη ηηο δνθηκαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη ή δίλεηαη εληνιή λα γίλνπλ ή γηα ιφγνπο απνξξίςεσο ή αληηθαηαζηάζεσο αθαηάιιεισλ πιηθψλ. 

18.9 Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα θαιχηεξα ζε πνηφηεηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αγνξά ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Όπνπ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε αλαγξάθεηαη ελδεηθηηθφο ηχπνο νξηζκέλνπ 

θαηαζθεπαζηή, απηφο δίλεηαη γηα ζπκπιήξσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο επηινγήο απφ ηνλ 

αλάδνρν. Ο αλάδνρνο φκσο κπνξεί λα πξνηείλεη πιηθφ νπνηνπδήπνηε θαηαζθεπαζηή, ηζνδχλακν κε ην 

νξηδφκελν, ηεο ηζνδπλακίαο ππνθείκελεο ζηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

18.10  Ζ επίβιεςε έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηνλ αλάδνρν ηε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ 

δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια. Δάλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα 

πιηθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ γίλεηαη απφ 

ηα εξγαζηήξηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια αλαγλσξηζκέλα 

εξγαζηήξηα. Ζ δαπάλε γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ βαξχλεη 

ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ 

θχξην ηνπ έξγνπ θαη απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 159 

παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016. 

18.11 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ απφδνζεο γηα θάζε 

πιηθφ ή κεράλεκα. Δάλ ηπρφλ δελ πξνζθνκίδνληαη κεηά ηελ έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο, ζα κπνξεί ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία λα κελ πηζηνπνηεί γηα πιεξσκή ηα αληίζηνηρα είδε, κέρξη 

ηελ άθημε ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 παξ.6 ηνπ Ν.4412/2016. 

18.12 Με ηελ πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ - εμαξηεκάησλ - κεραλεκάησλ ζην εξγνηάμην, ν αλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη θαη ηελ έγγξαθε εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά PROSPECTUS θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ζ 

εγγχεζε απηή ζα θαιχπηεη θαιή απφδνζε θαη δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαθήο 

ιεηηνπξγίαο ή ζέζεσο εθηφο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε ιάζνο ρεηξηζκνχο ή 

έιιεηςε ζπληήξεζεο απφ πιεπξάο εξγνδφηε (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο). Ζ άξζε ηεο βιάβεο ζα 

επηηπγράλεηαη κε αληηθαηάζηαζε πιηθψλ, κέζα ζην ρξφλν εγγχεζεο ηνπ έξγνπ, κε θαηλνχξην ηνπ απηνχ 

αθξηβψο ηχπνπ. 

18.13 Δηδηθφηεξα γηα ηελ παξαιαβή θαη έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζ' απηφ, ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 159 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ εδαθψλ ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 151 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

Άξζξν 19o- Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο πιηθψλ 
Γεληθά ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 56 ηνπ Ν.4412/2016«Δθζέζεηο δνθηκψλ, πηζηνπνίεζε 

θαη άιια απνδεηθηηθά κέζα (άξζξν 44 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)»θαη ζην άξζξν 82«Πξφηππα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (άξζξν 62 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)». 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα πξνζθνκίδνπλ έθζεζε 

δνθηκψλ απφ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηέηνηνλ 

νξγαληζκφ σο απνδεηθηηθφ κέζν ζπκκφξθσζεο κε απαηηήζεηο ή θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ηα θξηηήξηα αλάζεζεο ή ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

19.1 Μφιηο ν αλάδνρνο εγθαηαζηαζεί ππνρξεψλεηαη λα κεξηκλήζεη κε δαπάλεο ηνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ : 

α.  Να εμεηάζεη ψζηε φια ηα αδξαλή πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηρψζεηο, ππνβάζεηο 

θαη ζθπξνδέκαηα λα κελ έρνπλ πξνζκίμεηο νη νπνίεο ζα επηδξάζνπλ δπζκελψο επί ηεο 

αληνρήο ηνπ έξγνπ. 

β.  Να εμεηάζεη αλ ηα παξαπάλσ πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο εξγνιαβίαο. 

γ.  Οη εμεηάζεηο απηέο πξέπεη λα γίλνπλ κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ζε 

εξγαζηήξην ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. ή ζε ηδησηηθφ εξγαζηήξην κε ηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη 

ηα απνηειέζκαηα απηά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή γηα έγθξηζε. 

δ.  ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, κε κέξηκλά ηνπ θαη 



κε δαπάλεο ηνπ λα εμεηάζεη ηαθηηθά ηα αδξαλή πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

επηρψζεηο, ππνβάζεηο, ζθπξνδέκαηα θαη αζθαιηνκίγκαηα, αλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο εξγνιαβίαο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο αλάζεζεο. 

ε.  Τιηθά θαη εξγαζίεο, νη νπνίεο δελ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη κειεηψλ, ζα απνξξίπηνληαη απφ ηελ Δπίβιεςε ηεο Τπεξεζίαο. 

ζη.Όιεο απηέο νη εμεηάζεηο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη, κεηά απφ ηελ εμέηαζή ηνπο θαη ηελ 

έγθξηζή ηνπο ή φρη απφ ηελ Δπίβιεςε ηεο Τπεξεζίαο ζα ππνβάιινληαη γηα ελεκέξσζε 

ζηελ Πξντζηάκελε Αξρή καδί κε ηα παξαπάλσ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία : 

(1) Γηα ηνπο ειέγρνπο ζπκππθλψζεηο νη ζέζεηο ηνπο. 

(2) Γηα ηνπο ειέγρνπο αδξαλψλ πιηθψλ, ηαπήησλ θαη ζθπξνδεκάησλ, ε εκεξνκελία 

ιήςεσο. 

19.2 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξεψλεηαη λα κεξηκλήζεη, κε δαπάλεο ηνπ, γηα ηελ ίδξπζε ζην 

εξγνηάμην εξγαζηεξίνπ, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ, ψζηε λα είλαη δπλαηέο, νη παξαπάλσ εμεηάζεηο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη, θαζψο επίζεο ε εχξεζε 

ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο, ε παξαζθεπή θαη ζπληήξεζε δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο θαη φηη άιιν πξνβιέπνπλ νη 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

19.3 Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα κεξηκλήζεη ψζηε νη 

παξαπάλσ έιεγρνη, εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαλνληζκνχο ζε 

Δξγαζηήξηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια αλαγλσξηζκέλα 

εξγαζηήξηα, αλεμάξηεηα ή παξάιιεια κε ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα γίλνληαη ζε ηπρφλ πθηζηάκελν εξγνηαμηαθφ 

εξγαζηήξην. Δπίζεο, ζηα παξαπάλσ εξγαζηήξηα ζα γίλνληαη θαη φινη νη έιεγρνη, εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο, 

νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην, πάληνηε κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. 

19.4 Καηά ηα ινηπά ηζρχεη γεληθά ην άξζξν 159 «Αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ - Διαηηψκαηα 

Παξάιεηςε ζπληήξεζε»ο θαη ην άξζξν 18.10 ηεο παξνχζεο, ελψ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα 

δεηήζεη έιεγρν θαη δνθηκέο, νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα επηηεπρζνχλ ηα απαηηεηά 

απνηειέζκαηα, νπφηε ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ, ην νπνίν ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 

θαη ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζα επηζπλάπηεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 20o- Υξήζε εθξεθηηθψλ πιηθψλ 

20.1. Γεληθψο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιηθψλ γηα νηνλδήπνηε ιφγν. 

20.2. Δπηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ αθνχ πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνλ ρξήζηε ηνπ 

έξγνπ θαη ιάβεη απφ απηφλ γξαπηή άδεηα πξνο ηνχην. Σνλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή, θάζε πνηληθή θαη 

αζηηθή επζχλε πξνο νηνλδήπνηε ηξίην θαη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία βαξχλεη, απνθιεηζηηθά θαη κφλν, ηνλ 

αλάδνρν. 

20.3. Ζ κειέηε ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα πξνβιέπεη νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λφεκα ηεο 

παξαγξάθνπ 20.1 θαη 20.2, νη νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη, ζε ηδηαίηεξν θεθάιαην ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ην 

νπνίν ζα νλνκάδεηαη "Υξήζε εθξεθηηθψλ πιηθψλ". 

 

Άξζξν 21o- Δγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο 

21.1 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ 

ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ., νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο 

ηνπο. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ απφ ην Νφκν ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 

θάζε παξάβαζε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, φπσο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016, έρεη ππνρξέσζε λα αλαθνηλψζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο πνπ ηνπ απεπζχλνπλ ή θνηλνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ, δηάθνξεο αξρέο, ζρεηηθά κε κέηξα πνπ ππνδεηθλχνληαη γηα έιεγρν πγείαο, αζθαιείαο, θνηλήο 

εζπρίαο, ξππάλζεσο πεξηβάιινληνο, θ.ι.π.. 

21.2 Ο αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία ηερληθή αλάκημε κε ηηο εξγαζίεο απηέο (εθηφο αλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζην Μέξνο Η ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.), έρεη ππνρξέσζε φκσο απηφο λα 

δηεπθνιχλεη, ρσξίο πξφθαζε, ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη απφ ην ιφγν απηφ, 

ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηεξήζεσο ή δπζρεξεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη απφ απηφλ. 

21.3 Όηαλ ηα έξγα ή κέξνο ηνπο θαηαζθεπάδνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο, 

πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα, λα κελ δεκηνπξγεζεί βιάβε ζηηο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ 

(απνζήθεο, νδνχο, θηίξηα, θσηεηλή ζήκαλζε, θαιψδηα ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ηειεθψλσλ, απνρεηεχζεηο, 

πδξεχζεηο, θ.ι.π.). 



21.4 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πάζεο θχζεσο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα 

εληνπηζζνχλ ηα ηπρφλ ππφγεηα δίθηπα (θαιψδηα, ζσιήλεο) ηα νπνία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δηέξρνληαη 

ππνγείσο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

21.5 Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ζα ρνξεγήζεη ζηνλ αλάδνρν φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ 

ππάξρνπλ ζ' απηήλ (νδεγίεο, ζρέδηα) ηα νπνία αθνξνχλ ζηα δίθηπα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ. Βάζεη απηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην κεραληθφ, ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα εληνπηζζνχλ απφ ηνλ 

αλάδνρν φια ηα πθηζηάκελα δίθηπα. Ζ αλαδήηεζε θαη ν εληνπηζκφο ζα γίλνπλ κέζσ αληρλεπηή κεηάιινπ, ν 

νπνίνο ζα εξγάδεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε εηζαγσγή ραξαθηεξηζηηθνχ ζήκαηνο ζηα δίθηπα. Με ηνλ 

αληρλεπηή ζα γίλεη ν εληνπηζκφο ηεο νδεχζεσο ησλ δηθηχσλ θαη κε δνθηκαζηηθέο ηνκέο, εθζθαθέο, ζα 

πξνζδηνξηζηεί θαη ε θχζε ηνπ δηθηχνπ (ηειεθσληθφ θαιψδην, ειεθηξηθφ θαιψδην, ζσιήλεο πδξεχζεσο, 

θ.ι.π.). 

21.6 Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνχ ζα απνηππσζνχλ πάλσ ζε ζρέδην θάηνςεο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Πάλσ ζ' απηφ, κε ραξαθηεξηζηηθή γξακκνγξαθία, ζα παξηζηάλνληαη θαη νη 

πξνηεηλφκελεο ιχζεηο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ δηθηχνπ, δειαδή ε πξνζηαζία επί ηφπνπ κε εγθηβσηηζκφ εληφο 

ζθπξνδέκαηνο, ή ε κεηαηφπηζε εθηφο πεξηνρήο εξγαζηψλ κε πξνζζήθε λένπ ηκήκαηνο. 

21.7 Σν ζρέδην απηφ ζα ππνβιεζεί ζηελ Πξντζηάκελε Αξρή απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ην 

ηαρχηεξν, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ. Σν ζρέδην ζα ζπλνδεχεηαη κε πεξηγξαθή γηα πξνζηαζία ή 

κεηαηφπηζε ησλ δηθηχσλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο επί ηφπνπ πξνζηαζίαο, ην θαιψδην ή ν ζσιήλαο 

πδξεχζεσο ζα ηνπνζεηείηαη κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα δηακέηξνπ 16 εθ., ν νπνίνο ζα εγθηβσηηζηεί ζε 

ζθπξφδεκα (Β-160) ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 45 x 45 εθ.. 

21.8 Ζ εξγαζία πξνζηαζίαο ή κεηαηφπηζεο ζα εθηειεζηεί κεηά ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηελ 

Πξντζηάκελε Αξρή. 

21.9 Με βάζε ηα παξαπάλσ, νπδεκία δεκία απφ ηνλ αλάδνρν επί πθηζηακέλσλ δηθηχσλ είλαη 

απνδεθηή. Αλ παξά ηαχηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πξνμελεζεί απφ ηνλ αλάδνρν βιάβε ζηα δίθηπα, ε 

απνθαηάζηαζή ηεο ζα βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ ίδην. Δμαίξεζε απφ απηφ απνηειεί ε πεξίπησζε γελνκέλεο 

βιάβεο επί πιαζηηθνχ αγσγνχ πδξεχζεσο ηνπ νπνίνπ ε βάζε δελ ππεδείρζε απφ ηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία κε αθξίβεηα ηνπιάρηζηνλ πέληε κέηξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απνθαηάζηαζε ζα εθηειεζηεί 

απφ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζα πιεξσζεί ηδηαηηέξσο. 

21.10 Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ πνπ ππέζηε βιάβε, πιελ πιαζηηθνχ ζσιήλα, πνπ πξνμελήζεθε 

απφ ηνλ αλάδνρν, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ δηθηχνπ, ζα εθηειείηαη φπσο παξαθάησ πεξηγξάθεηαη : 

α.  Τπφγεην ηειεθσληθφ θαιψδην: ζα απνθαζίζηαηαη άκεζα, κε πξνζσξηλφ ηξφπν, ε 

ζπλέρεηα ησλ επηθνηλσληψλ θαη αθνινχζσο ζα αληηθαζίζηαηαη ην βιακκέλν θαιψδην κε 

λέν ζε φιν ην κήθνο ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ πιεζηέζηεξσλ ζπλδέζκσλ θαη 

ζε κήθνο φρη κεγαιχηεξν ησλ ζαξάληα (40) κέηξσλ θαισδίνπ. 

β.  Ηιεθηξηθφ θαιψδην κέζεο ή ρακειήο ηάζεο: ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέν θαιψδην, ην 

ηκήκα ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη δέθα (10) κέηξα εθαηέξσζελ ηεο 

βιάβεο. 

γ.  Αγσγφο δηθηχνπ χδξεπζεο: ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέν ζσιήλα, ην ηκήκα ην νπνίν 

βξίζθεηαη δέθα (10) κέηξα πεξίπνπ εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο. 

δ.  Αγσγφο θαπζίκνπ: ζα αληηθαζίζηαηαη, κε λέν αγσγφ, ην ηκήκα ην νπνίν βξίζθεηαη 

δεθαπέληε (15) πεξίπνπ κέηξα εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο. 

21.11 Ζ εξγαζία αλαδεηήζεσο θαη εληνπηζκνχ κέζσ αληρλεπηή κεηάιισλ δελ πιεξψλεηαη 

ηδηαίηεξα, αιιά ε δαπάλε ηεο πεξηιακβάλεηαη αλαινγηθά ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ έξγνπ. Ζ εξγαζία φκσο 

πξνζηαζίαο ή κεηαηφπηζεο πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή λέεο 

ηηκέο πνπ ζα ζπληαρηνχλ θαηά ηα λφκηκα θαη ε ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ην θνλδχιην ησλ απξνβιέπησλ. 

21.12 Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα λέα δίθηπα ή κεηαθηλήζεηο 

πθηζηακέλσλ, ζα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο αξηζκφο ζπλδέζεσλ. 

21.13 Καηά ηελ εγθαηάζηαζε νηνπδήπνηε θαισδηαθνχ δηθηχνπ δελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε 

εγθαηάζηαζε “πιηθψλ πξνζηαζίαο θαη θαισδίσλ”. Θα πξνεγείηαη ε θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε ησλ 

βνεζεηηθψλ ή πξνζηαηεπηηθψλ πιηθψλ (άκκνπ, ζσιελψζεσλ, θξεαηίσλ), ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα 

κεραληθφ ε αξηηφηεηα ησλ θαη ελ ζπλερεία ζα εγθαζίζηαληαη ηα θαιψδηα. 

21.14 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ζην έξγν λα θξνληίζεη κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο 

γηα ηελ δηαηήξεζε ζπλδέζεσλ κε ηηο Ο.Κ.Ω. (Γ.Δ.Ζ., Δ.Τ.Γ.Α.Π.,Ο.Σ.Δ.) γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ. 

21.15 Ζ δαπάλε ησλ ηηκνινγίσλ θαηαλάισζεο ησλ πάξα πάλσ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ γηα ηνλ 

ρξφλν απφ ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ ηηο θαηαβάιεη ζηνπο 

αληίζηνηρνπο Ο.Κ.Ω.. 



 

Άξζξν 22o- Τιηθά επηρψζεσο ραλδάθσλ (θαισδηψζεσλ - ζσιελψζεσλ) 
22.1. ηελ ηηκή εγθαηαζηάζεσο ησλ πάζεο θχζεσο θαισδίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε δαπάλε πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ επηρψζεσλ ησλ ραληαθηψλ, 

αλεμάξηεηα ηεο ζέζεσο πξνκήζείαο ηνπο. 

22.2. Σν ίδην ηζρχεη πξνθεηκέλνπ θαη γηα πιηθά επηρψζεσο πάζεο θχζεσο ζσιελψζεσλ. 

22.3. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ εθφζνλ ζαθψο αλαγξάθεηαη 

ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. 

 

Άξζξν 23o- Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο - Καηαζθεπέο ηνπ αλαδφρνπ 
23.1 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θπιάζζεη, κε δαπάλε ηνπ, ηα πιηθά, κεραλήκαηα, εξγαιεία 

πνπ ηνπ παξαδίδεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε θαηαζηξνθή ή 

απψιεηά ηνπο, απφ πιεκκειή ρξήζε ή δηαθχιαμε. 

23.2 Όιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, εξγαζηήξηα, 

γξαθεία, θ.ι.π.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξζνχλ κε 

κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα επηηξέπνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηηο ινηπέο 

αξκφδηεο αξρέο, κεηά απφ ζρεηηθή αδεηνδφηεζε. 

23.3 ε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε, ππνζηήξημε, ππνζεκειίσζε ή άιιε πξνζηαζία 

ππάξρνπζαο γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο, 

φπσο θαη λα ιάβεη θάζε άιιν κέηξν, γηα λα απνθχγεη ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή ζηελ Τπεξεζία ή 

θαη ζην έξγν, απνδεκηνχκελνο γη' απηέο κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ ήκε βάζε ηηκέο 

κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην ζπκβαηηθφΣηκνιφγην εξγαζίαο. 

 

Άξζξν 24o- Καζαξηζκφο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

24.1 O αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ παξαδψζεη γηα ρξήζε θάζε ηκήκα ηνπ 

έξγνπ, φπσο θαη κεηά ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο γχξσ απφ 

απηφ ην ηκήκα, ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα, θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πνπ απαηηήζεθε θαη 

πξνβιέπεηαη απφ ην πξνεγνχκελν άξζξν 23 ηνπ Μέξνπο Η ηεο παξνχζεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ 

(Δ..Τ.), ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά πνπ πιενλάδνπλ, ρξήζηκα ή 

άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ, λα ζεθψζεη (θαηαζηξέςεη, θ.ι.π.) θάζε βνεζεηηθφ 

έξγν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Τπεξεζία ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία (π.ρ. ησλ 

θηηξίσλ), λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο πνπ απηά ήηαλ αθεκέλα ή εγθαηεζηεκέλα θιπ., λα παξαδψζεη δε 

ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο, φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη 

γηα θάζε ηη άιιν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ γηα εχξπζκε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ (Δ..Τ.) θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

24.2 Οκνίσο ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, εθφζνλ θαηά ηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο δελ ππάξρεη πιένλ 

ν ιφγνο χπαξμεο, λα θαζαηξέζεη, απνθνκίζεη, θ.ι.π., θάζε πξνζηαηεπηηθή θαηαζθεπή πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζίεο θαη παξαγσγή πιηθψλ) πνπ επηβιήζεθε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν γηα λα 

απνθεπρζνχλ θάζε θχζεσο δεκηέο, αηπρήκαηα, θιπ., ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέληξα, αγξνχο, 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε θχζεσο έξγα, φπσο θαη λα απνκαθξχλεη ηα 

πεξηθξάγκαηα ησλ εξγνηαμίσλ. 

24.3 Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

δελ πξνβεί ζηελ έλαξμε θαη κέζα ζε εχινγν ρξφλν πεξάησζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη 

ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θαη ε δαπάλε πνπ έγηλε εθπίπηεη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή πξνο απηφλ, πέξα απφ 

ηε κε έθδνζε βεβαίσζεο γηα εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ γη' απηφ ην ιφγν. 

 

Άξζξν 25ν- Δπίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

Πέξα απφ ην φηη πξνβιέπεηαη ζην ζρεηηθφ κε ηελ επίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, άξζξν 136 ηνπ 

Ν.4412/2016 ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

α.  Ο επηβιέπσλ ην έξγν θαη νη βνεζνί ηνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα κεηαβάιινπλ ηηο δηαηάμεηο 

ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο έγγξαθε έγθξηζε ηεο ΠξντζηακέλεοΑξρήο γη' 

απηφ, ε δε παξνπζία απηψλ πνπ αζθνχλ ηελ επίβιεςε δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ 

νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε θαη επζχλε, πνπ πξνθχπηεη θαη απνξξέεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο . 

β.  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνλ επηβιέπνληα θαη ζε φινπο ηνπο 

εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, φπσο επίζεο θαη ζηνπο 

ζπκβνχινπο, πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε Τπεξεζία γηα λα ηε ζπλδξάκεη θαη γηα φπνηνλ άιιν ε 

Τπεξεζία απνθαζίζεη λα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 παξ. 14 ηνπ 

Ν.4412/2016.  



γ. χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 136, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ ζπληάζζεη θαη ζηέιλεη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, θάζε ηξίκελν, ζπλνπηηθέο 

αλαθεθαιαησηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ. ηηο εθζέζεηο απηέο πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, κε ηνλ εληνπηζκφ 

ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο θαη κε ηελ εκθάληζε απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ πνπ ήδε έιαβαλ 

ρψξα ή είλαη ζε εμέιημε θαη εθηίκεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο γηα ην αλ ζην επφκελν ηξίκελν 

πξνβιέπεηαη λα πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα ην θφζηνο 

ησλ εξγαζηψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ ε πξντζηακέλε αξρή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηνπ 

έξγνπ ή ηε κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 26ν- Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν.4412/2016, εηδηθφηεξα ζηα άξζξα 18 θαη 138 θαη 

πεξηγξάθνληαη θαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 

έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α'. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 

ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Δπηπιένλ: 

26.1 χκθσλα κε ην άξζξν 138 παξ. 13 ηνπ Ν.4412/2016, ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ 

παξαθσιχεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνπο άιινπο εξγνιήπηεο(αλαδφρνπο) νη νπνίνη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα 

εξγνιαβία. Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ηνπο άιινπο 

εξγνιήπηεο ή πξνκεζεπηέο θαη λα ξπζκίδεη ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέζα ζην πιαίζην ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ψζηε λα κελ ηνπο παξεκβάιιεη εκπφδηα. 

26.2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί, κε δηθή ηνπ δαπάλε, φια ηα πιηθά, εξγαηηθά θαη 

κεραλήκαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηηο 

πεγέο ιήςεο ηνπο. Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη αζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο 

φια ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία έλαληη παληφο θηλδχλνπ. 

26.3 Οπνηαδήπνηε δεκηά ή θαηαζηξνθή ζην έξγν είηε ζηα κεραλήκαηα είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή δνιηνθζνξά, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, 

ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη. 

26.4 Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε γηα δεκηέο θαη θαηαζηξνθέο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ζηα κεραλήκαηά ηνπ θιπ., πνπ ζα νθείινληαη ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, έζησ θαη αλ 

είλαη εμαηξεηηθά ζπάληαο εκθάληζεο (π.ρ. πιεκκχξεο, ζχειιεο, ρηνλνπηψζεηο θ.ι.π.). 

26.5 χκθσλα κε ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο, ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κνξθψλεη ή λα δηαλνίγεη ζηα εθηεινχκελα ππ' απηφλ παληφο είδνπο ηκήκαηα ηνπ 

θηηξίνπ, ηηο απαηηνχκελεο νπέο δηφδνπ ή θσιηέο ή αχιαθεο εληνηρίζεσο ησλ ζσιήλσλ ή εμαξηεκάησλ ησλ 

δηαθφξσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ ηνπ. 

26.6 Οπσζδήπνηε απαγνξεχεηαη ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν νπψλ ή θσιεψλ ζηα απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα ηκήκαηα ησλ θηηξίσλ, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ. 

26.7 ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλνληαη, πιελ ηεο δαπάλεο δηαλνίμεσο θαη ε 

δαπάλε απνθαηαζηάζεσο ησλ κνξθνπκέλσλ ή δηαλνηγκέλσλ θσιεψλ, νπψλ ή απιαθψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ ζσιελψζεσλ ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

26.8 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

απνμειψζεσλ, θαζαηξέζεσλ, θαηεδαθίζεσλ θ.ι.π., αλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ζχκβαζεο κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεοΑΔΚΚ (Κ.Τ.Α. 36259/1757/Δ103/23-08-2010 – Φ.Δ.Κ. 1312/Σεχρνο Β’/24-8-2010 «Μέηξα, 

φξνη θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξήδνπλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

φπσο απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)» πνπ εμεηδηθεχεηαη κε ηελ εγθχθιην 

4834/25-01-2013 ηνπ ΤΠΔΚΑ) θαη λα ελαξκνληζηεί κε ην Π.Γ.117/04 - Φ.Δ.Κ. 82/Σεχρνο Α’/05-03-2004 

φπσο ηζρχεη, ζε ζέκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

(ΑΖΖΔ). Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 82 ηνπ Ν.4412/2016 - Πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

26.9 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηνλ λφκν αδεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Ννκνζεζία ή αιιαρνχ θαη πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε θάζε είδνπο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ θαζίζηαηαη 



νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ελ ηζρχεη δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσο ησλ 

εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 27ν- Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ 

27.1 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην έξγν εθηείλεηαη κέζα ή έμσ απφ 

αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ Η.Κ.Α., λα αζθαιίδεη ζ' απηφ, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ν ίδηνο, ή νη 

ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ην Η.Κ.Α. θαη ηνπο ινηπνχο, θαηά ην λφκν, νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθαιίζεσο. 

27.2 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο, ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ κε νπνηαδήπνηε 

ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη απηφ πνπ απαζρνινχλ νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο 

θχζεσο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απαζρνινχληαη ζε εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ, εάλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο πεξί Η.Κ.Α.. Ζ εθπιήξσζε ηεο παξαπάλσ ππνρξεψζεσο ηνπ αλαδφρνπ βεβαηψλεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε ζηελ Τπεξεζία ησλ ζρεηηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ζηα νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν 

ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 139 ηνπ Ν.4412/2016. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα εθαξκφζεη 

αλάινγε θξάηεζε απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ θαη κέρξη λα ηα πξνζθνκίζεη. Δάλ ν αλάδνρνο παξαιείςεη ηε 

ζχλαςε ησλ παξαπάλσ αζθαιεηψλ ή παξαιείςεη ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, ε Τπεξεζία πξνβαίλεη 

ζηε ζχλαςε ηεο αζθάιεηαο ή ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη 

παξαθξαηεί ηα πνζά πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

27.3 Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρηεί έρεη ππνρξέσζε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα ππνβάιιεη 

δήισζε ζην αξκφδην ππνθαηάζηεκα ηνπ Η.Κ.Α. γηα ηελ εξγνιαβία πνπ αλέιαβε, δίλνληαο πιήξε ζηνηρεία γη' 

απηφ (είδνο, πεξηνρή εθηειέζεσο, πξνυπνινγηζκφ, θ.ι.π.). 

27.4 Ο αλάδνρνο πνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ ΑΝ.1846/51 ζεσξείηαη εξγνδφηεο, έρεη 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη εγθαίξσο θαη αλειιηπψο ζην Η.Κ.Α. θαη ηνπο άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

ηηο λφκηκεο εηζθνξέο πάλσ ζηνπο κηζζνχο θαη ηα εκεξνκίζζηα, φπσο θάζε θνξά νξίδνληαη, πνπ βαξχλνπλ 

ηφζν απηφλ ηνλ ίδην φζν θαη ην εξγαηνηερληθφ θαη θάζε θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί απφ απηφλ, 

ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί ζην ππφςε έξγν. 

 

Άξζξν 28ν- Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ 
28.1 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηαλ νινθιεξσζεί ε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξεψλεηαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο κε δηθά ηνπ 

κέζα, δαπάλεο θαη φξγαλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016. 

28.2 Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

28.3 Οη δνθηκέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα κε ηξφπν ψζηε ηπρνχζα αζηνρία ηεο εγθαηαζηάζεσο 

λα κελ έρεη επηπηψζεηο ζηηο αθφινπζεο εξγαζίεο. 

28.4 Σνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο νη επηηπρείο δνθηκέο απνηεινχλ πξνυπφζεζε 

γηα ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξαηψζεσο εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 29ν- Υξήζε έξγνπ πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζε- Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε 
Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηεο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ 

έξγνπ πνπ έρεη πεξαησζεί ή έρεη κεξηθά εθηειεζηεί, χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο 

παξαιαβήο. Απηή φκσο ε θαηνρή ή ρξήζε δελ ζεσξείηαη φηη απνηειεί απνδνρή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ 

δελ έρεη εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ε θαηνρή ή ρξήζε απφ ηνλ εξγνδφηε 

ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ, απηφ ζα ιεθζεί ππφςε απφ ηελ 

Τπεξεζία ε νπνία ζα δψζεη αλάινγε αχμεζε ησλ πξνζεζκηψλ απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ 

αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεη λνκφηππα α αλάδνρνο. Δάλ απηή δε ε θαηνρή ή ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ 

επηβάιιεη πξφζζεηεο δαπάλεο ζηνλ αλάδνρν, ηφηε ε Τπεξεζία ζα θαηαβάιιεη ζ' απηφλ ηηο πξαγκαηηθέο 

δαπάλεο κε βάζε πξσηφθνιιν θαζνξηζκνχ λέσλ ηηκψλ πνπ ζα ζπληαρζεί. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία απνθαζίζεη λα πξνβεί ζηελ θαηνρή ή ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ φινπ έξγνπ, 

πιήξσο απνπεξαησκέλνπ ή φρη, δχλαηαη λα πξνβεί ζηε δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 

άξζξν 169 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γίλεηαη κε πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ηνπ επηβιέπνληνο, εθπξνζψπνπ ηεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο εθφζνλ απηή έρεη 

θαζνξηζηεί θαη ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ην έξγν παξαδίδεηαη γηα ρξήζε ζε ππεξεζία άιιε απφ ηνλ θνξέα 

θαηαζθεπήο ηνπ ζπκπξάηηεη ζην πξσηφθνιιν θαη εθπξφζσπνο ηεο ππεξεζίαο απηήο. Αλ ν εθπξφζσπνο ηνπ 

θνξέα ζπληήξεζεο ή ν αλάδνρνο θιεζνχλ θαη δελ παξαζηνχλ ή αξλεζνχλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ, 

απηφ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ινηπνχο, κε ζρεηηθή κλεία θαηά πεξίπησζε θαη απηφ θνηλνπνηείηαη αξκφδηα. Σν 

πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη κλεία ηνπ έξγνπ ή ησλ ηκεκάησλ πνπ παξαδίδνληαη γηα ρξήζε θαη ζπλνπηηθή 



πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Ζ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ 

πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ, αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε, κπνξεί ε δηνηθεηηθή παξαιαβή λα γίλεη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 

Αλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ παξάιιεια πξνο ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ, δελ 

απαηηείηαη ε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο παξαιαβήο. Σν ίδην ηζρχεη αλ ε παξάιιειε ρξήζε πξνθχπηεη απφ ηε 

θχζε ησλ εξγαζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κπνξεί λα δηελεξγείηαη δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κεηά 

απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 

Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ έξγνπ παξ. 5 άξζξν 169 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν 30ν- Τπνρξέσζε ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν 
Ο ρξφλνο εγγχεζεο, δειαδή ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ γεληθά νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο, εθηφο 

αλ νξίδεηαη αιιηψο ζηελ Δ..Τ. Γεληθά γηα ην ρξφλν εγγχεζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 171 ηνπ 

Ν.4412/2016. Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

επηζεσξεί ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε 

ηνπο. Δξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θινπψλ ή βαλδαιηζκψλ απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ 

νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη 

ζηνλ αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο, 

νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ. Οη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ 

ηεχρνο, ν κνξθφηππνο ηνπ νπνίνπ θαη ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο ζπκθσλνχληαη κε ηελ δηεπζχλνπζα 

ππεξεζία. 

 

Άξζξν 31ν- Παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη χδαηνο 
30.1 Σνπηθή παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη χδαηνο δελ δηαηίζεηαη. Δθφζνλ φκσο θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Τπεξεζίαο ππάξρεη ζρεηηθή επάξθεηα ζε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο, φηαλ ην έξγν εθηειείηαη κέζα ζην 

ρψξν ηνπο, είλαη δπλαηφ λα δηαηίζεηαη ειεθηξηθή ηζρχο ή θαη χδσξ κε πιεξσκή πνπ ζα ζπκθσλεζεί θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πεξί αζθαιείαο. 

30.2 Σηο γελλήηξηεο, κεηαζρεκαηηζηέο, θαιψδηα ζχλδεζεο, θ.ι.π., πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ, 

πξέπεη λα πξνκεζεπζεί θαη εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο κε θξνληίδα θαη δαπάλε δηθή ηνπ. 

 

Άξζξν 32ν- Μέηξα πγηεηλήο - Πξψηεο βνήζεηεο 

Ο αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ρψξνπο πγηεηλήο 

(ππνρξεσηηθά WC, πξναηξεηηθά ληνπο) γηα ρξήζε απηψλ πνπ αζρνινχληαη ζηα έξγα θαη ζα θξνληίδεη λα 

δηαηεξνχληαη θαζαξά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Οθείιεη επίζεο λα 

εγθαηαζηήζεη ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ζηνηρεηψδεο θαξκαθείν κε επαξθή εθνδηαζκφ γηα λα κπνξεί λα παξέρεη 

ηθαλνπνηεηηθέο πξψηεο βνήζεηεο ζε κηθξνηξαπκαηηζκνχο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

 

Άξζξν 33ν- Φφξνη - Σέιε - Κξαηήζεηο 
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο, 

φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

Καη' εμαίξεζε απμνκεηψζεηο ζην ραξηφζεκν ηηκνινγίνπ ή άιινη θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ πνπ βαξχλνπλ 

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

 

Άξζξν 34ν- Πεξί Φ.Π.Α. 
ρεηηθά κε ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο πεξί Φ.Π.Α., 

δειαδή ν Κχξηνο ηνπ έξγνπ (Τπεξεζία) θαηαβάιιεη ζηνλ αλάδνρν Φ.Π.Α.. 

 

Άξζξν 35ν- Σήξεζε αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ 
35.1 Ο αλάδνρνο, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ηήξεζε ησλ λφκσλ θ.ι.π., φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 

138 ηνπ Ν.4412/2016, έρεη ππνρξέσζε λα αλαθνηλψζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο 

ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο πνπ ηνπ απεπζχλνπλ ή θνηλνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 



δηάθνξεο αξρέο, ζρεηηθά κε κέηξα πνπ ππνδεηθλχνληαη γηα έιεγρν πγείαο, αζθαιείαο, θνηλήο εζπρίαο, 

ξππάλζεσο πεξηβάιινληνο, θ.ι.π.. 

35.2 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ έξγσλ, 

φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνδφηε, φπσο θαη γεληθά θάζε ηξίηνπ, επζχλεηαη δε 

απφιπηα, αζηηθά θαη πνηληθά, γηα θάζε αηχρεκα, δεκηά ή βιάβε, πνπ ηπρφλ επηζπκβεί ζην πξνζσπηθφ πνπ 

εξγάδεηαη ή ζπλαιιάζζεηαη ζην εξγνηάμην ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνδφηε ή ζε θάζε ηξίην, ιφγσ κε ιήςεσο 

απφ απηφλ ή ην πξνζσπηθφ ηνπ, ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ελδείθλπληαη, αιιά θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

αηηία, φπσο θαη γηα ηα ηπραία. 

Καηά ζπλέπεηα θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ πιεξσκή πξνζηίκνπ, ρξεκαηηθήο πνηλήο, 

απνδεκηψζεσο θαη θάζε άιιεο πνηληθήο ή αζηηθήο επζχλεο, πνπ ζα πξνθχςεη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, 

άκεζα ή έκκεζα, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ (Δξγαηηθά Αηπρήκαηα - Αζηηθά Αδηθήκαηα θ.ι.π.) ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016. 

35.3 Ο αλάδνρνο κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαζίζηαηαη, νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά, 

ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θαη ησλ αδεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη λα εθαξκφζεη ηα επηβαιιφκελα κέηξα 

αζθαιείαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ΓΗΠΑΓ/νηθ./177/02-

03-2001 (Β’ 266), ΓΔΔΠΠ/85/14-05-2001(Β’ 686) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-2002 (Β’ 16) θαη ην άξζξν 138 

ηνπ Ν.4412/2016 πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ 

έξγσλ (.Α.Τ θαη Φ.Α.Τ.). 

35.4 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ερνξχπαλζε θαη ψξεο θνηλήο εζπρίαο ζηελ πεξηνρή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Καηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηηο λπθηεξηλέο ζα πξέπεη λααπνθεχγεηαη εθηέιεζε 

εξγαζηψλ πνπ ερνξππαίλνπλ ηελ πεξηνρή θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηέηνηα κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη 

ε ερνξχπαλζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΔΡΟ II : ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άξζξν 1ν– Αληηθείκελν εξγνιαβίαο θαη πξνυπνινγηζκφο κειέηεο 
1.1  Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε νδνπνηίαο εληφο 

νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Ακθίπνιεο». 

 Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο ππεξεζίαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

ΣΡΙΑΚΟΙΩΝ ΔΝΔΝΗΝΣΑ  ΥΙΛΙΑΓΩΝ ΔΤΡΩ (390.000,00 €) ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 

πνζνζηφ 18% γηα Γ.Δ. & Ο.Δ., 15% γηα απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε θαη 24% γηα Φ.Π.Α. 

 

Άξζξν 2ν– Σηκέο κνλάδνο 
2.1 Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο, αλαθέξνληαη ζε πιήξσο ηεηειεζκέλεο εξγαζίεο, φπσο 

πεξηγξάθνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο. Με ηηο ηηκέο απηέο ζα 

απνδεκησζεί ν αλάδνρνο. 

2.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο επηπιένλ (βι. θαη άξζξν 13 ηνπ Μέξνπο Η ηεο Γεληθήο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ  πεξηιακβάλνληαη: 

2.2.1 Ζ αμία πξνκήζεηαο φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ 

εξγαζηψλ, ζθαισζηψλ, πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη αμία θαη δαπάλε 

θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο πξνζθφκηζεο απηψλ κέρξη ηε ζέζε ρξεζηκνπνίεζεο ή 

ελζσκάησζήο ηνπο, κεηά ηνπ ππνιεηπνκέλνπ ρξφλνπ θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο, εθηφο αλ άιισο αλαθέξεηαη επθξηλψο ζην Σηκνιφγην Μειέηεο. 

2.2.2 Κάζε δαπάλε γηα αγνξά ή ελνηθίαζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ θαη 

ρξεζηκνπνίεζε θάζε είδνπο κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κε φια ηα έμνδα 

θίλεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο επηζθεπήο, ζηαιίσλ ιφγσ θαθνθαηξίαο δεκίαο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο απφζβεζεο, πξνζηαζίαο, αζθαιίζηξσλ, θιπ., θαη ρξεζηκνπνίεζεο 

απηψλ, θαζψο θαη ηελ αμία ησλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, λεξνχ θαη ξεχκαηνο γηα ηηο εξγαζίεο 

πιήξσο θαη έληερλα ηεηειεζκέλεο. 

2.2.3 Οη δαπάλεο θαηεξγαζίαο, ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ αλαθεξζέλησλ 

πιηθψλ, θαζψο θαη θάζε πξφζζεηεο εξγαζίαο, έζησ θαη κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελεο ζηε 

δηαηχπσζε θάζε θνλδπιίνπ, πνπ απαηηείηαη φκσο θαηά ηα ζπκβαηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, θαηά 

ηε κειέηε θαη ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, γηα ηελ αζθαιή, πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 

θαη εκπξφζεζκε απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. ηηο δαπάλεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθηέιεζε 

νξηζκέλσλ εξγαζηψλ κε ηε βνήζεηα εξγαηηθψλ ρεξηψλ ζε φζεο πεξηπηψζεηο ή είλαη αδχλαην ή 

δελ ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραληθά κέζα. 

2.2.4 Οη δαπάλεο γηα κεηαθνξά θαη ελαπφζεζε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ 

πξντφλησλ εζθαθψλ / θαζαηξέζεσλ θαη ηα ινηπψλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ ζε θαηάιιεια 

ζεκεία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Τπεξεζία δελ ζα αλαγλσξίζεη θακηά θαζπζηέξεζε, ή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή θαηαβνιή ζρεηηθήο απνδεκίσζεο, ελψ παξάιιεια 

ζεσξείηαη απηνλφεην φηη νη θάζε είδνπο απνζέζεηο θ.ι.π. ζα γίλνληαη ζε ζέζεηο θαη θαηά ηξφπν 

πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ 

αξκφδησλ Αξρψλ. 

2.2.5 Οπνηαδήπνηε δαπάλε απαηηεζεί γηα ηπρφλ δηφξζσζε ή θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή 

θαθφηερλσλ κεξψλ ηνπ έξγνπ, κεηά απφ εληνιή ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

2.3 ηα γεληθά έμνδα ηνπ εξγνιήπηε πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016, 

θαη νη παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά : 

2.3.1 Κάζε δαπάλε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηελ αζθαιή θαη έληερλε απνπεξάησζε ηνπ 

έξγνπ, θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

(Γ..Τ.) φηη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

2.3.2 Οη πιεξσκέο ηνπ εξγνιάβνπ ππφθεηληαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, θφξνπο θ.ι.π. γηα 

έξγα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ακθίπνιεο. 

2.3.3 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ έρνπλ γεληθή ηζρχ θαη εθαξκφδνληαη ζπκβαηηθά 

αλεμάξηεηα απφ ηηο επί κέξνπο πνζφηεηεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ, είηε 

πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπέο απφ ηελ αξρή, είηε γηα ζπκπιεξψζεηο ή επηζθεπέο ππαξρφλησλ 

έξγσλ. 

2.3.4 Οη ηηκέο απηέο ηζρχνπλ επίζεο γεληθά θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ψξεο - εκέξα θαη λχρηα 

- εξγάζηκεο εκέξεο ή αξγίεο, πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ ππεχζπλε Τπεξεζία, φηη ζα εθηεινχληαη 

νη εξγαζίεο. 

2.3.5 Οη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηε θχιαμε ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, θιπ., πνπ 

παξαδίδνληαη ζηνλ αλάδνρν. 

 



Άξζξν 3ν– Σερληθή κειέηε - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
3.1.  Ζ ηερληθή κειέηε (ηεχρε - ζρέδηα) πνπ αθνξνχλ ζην παξφλ έξγν πεξηέρνληαη ζην θάθειν 

δεκνπξαζίαο. 

3.2.  Ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ δελ αλαηξνχληαη απφ ηα 

αλαγξαθφκελα ζηηο Δ.ΣΔ.Π. ή ζην Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην πνπ θαηηζρχεη ησλ εληχπσλ Σερληθψλ  

Πξνδηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο. 

3.3.  Ηζρχνπλ νη ΔΣΔΠ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηνπ Αλαιπηηθνχ Σηκνινγίνπ νη νπνίεο 

εγθξίζεθαλ κε ηελ απφθαζε αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/30-7-2012 «Δγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) 

Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο 

Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα δεκφζηα έξγα (ΦΔΚ 2221/Β/30-

7-2012) 

3.4.  Οη ζεζκνζεηεκέλεο Πξνδηαγξαθέο κεηά ηα αλσηέξσ Αλαιπηηθά Σηκνιφγηα έρνπλ ζεηξά 

ηζρχνο, σο αθνινχζσο : (1) ΔΣΔΠ (2) Οη Δπξσθψδηθεο (3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) 

ηνπ (η) Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (3) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 

3.5.  Ηζρχνπλ νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπκβαηηθφ ηεχρνο ηεο Σερληθήο 

Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

3.6.  ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα παξαπάλσ ζπκβαηηθά 

ζηνηρεία, ε ηειηθή επηινγή αλήθεη ζηελ Τπεξεζία θαη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί 

ρσξίο αληηξξήζεηο ζε απηήλ θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα απνδεκίσζε 

απφ απηήλ ηελ αηηία. 

3.7.  Ζ δαπάλε θάζε εξγαζίαο θαη αληηζηνίρνπ πιηθνχ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αθξηβήο εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ, πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο (θαη Πξνζθνξάο) ηνπ έξγνπ. 

3.8.  πληνληζκφο πξνδηαγξαθψλ, ζρεδίσλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ. 

3.8.1 Οη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο θαη φια ηα ζπκπιεξσκαηηθά 

ζρέδηα θαη έγγξαθα, απνηεινχλ νπζηψδε κέξε ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε πνπ ηίζεηαη 

ζε έλα απφ απηά είλαη δεζκεπηηθή θαη ζεσξείηαη φηη πεξηέρεηαη ζε φια. 

3.8.2 Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα επσθειεζεί απφ πηζαλφ ζθάικα ή παξάιεηςε ησλ ζρεδίσλ. 

3.8.3 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αληηιεθζεί φηη ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ή φηη ελδερφκελα είλαη απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο ή 

ηξνπνπνηήζεηο, ππνρξενχηαη ην ηαρχηεξν λα δεηήζεη γξαπηέο νδεγίεο θιπ. ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016 απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη κε ην άξζξν 10 ηνπ Μέξνπο 

Η ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). Αθφκα ππνρξενχηαη φπσο νπνηεδήπνηε θαη 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθαξκφζεη ηελ επί ηνπ ζέκαηνο απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο. 

3.8.4 ηηο πξνηάζεηο ή ζρέδηα ηνπ εξγνιάβνπ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα θέξεη 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε θξίλεη αλαγθαία θαη κεηά ηελ ζχκθσλν γλψκε ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο. 

 

Άξζξν 4ν– Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο - Οξγαλφγξακκα - Ηκεξνιφγην 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κέζα 

ζε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο 

ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 

ηνπ Ν.4412/2016, ζπλνδεπφκελν απφ θαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ αλαιφγνπ εθπαηδεχζεσο, 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν. Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ην ππφςε έξγν θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φια ηα αλαγξαθφκελα 

ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ζρεηηθά κε απηφλ. 

4.1 Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα πεξηιακβάλεη δηάγξακκα GANTT φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 145 ηνπ 

Ν.4412/2016. Ωο κνλάδα ρξφλνπ ζεσξείηαη ε εκέξα. Ωο αθεηεξία ησλ ρξφλσλ (ρξφλνο εθθίλεζεο) 

ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. ην ππφ έγθξηζε ρξνλνδηάγξακκα ζα δηαθξίλνληαη κε 

ραξαθηεξηζηηθνχο ζπκβνιηζκνχο :  

α. Ζ αθεηεξία ηνπ ρξφλνπ  

β. Σν πέξαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. 

4.2 Ζ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη εηδηθά ε νκαδνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ 

έξγσλ επηθάιπςεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ξνήο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα 

Μεραληθφ. 

4.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αηηηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ 

θάζεσλ ηνπ. Θα αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεί ν αλάδνρνο, ηα 

κέζα θαη ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ζα ππνβάιινληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο θαη ζα γίλνληαη 

νη παξαγγειίεο ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, θ.ι.π., πνπ απαηηνχληαη ζην έξγν θαη πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 



4.4 To ρξνλνδηάγξακκα, κε ππνγξαθή θαη ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, ζα ππνβάιιεηαη ζηελ 

Τπεξεζία γηα έγθξηζε. Ζ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε δέθα 

πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ 

Ν.4412/2016. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο πνπ 

πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. 

4.5 Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα 

ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ 

Ν.4412/2016. Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγσ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ 

θαη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν.4412/2016. 

4.6 Κάζε εβδνκάδα ν Δπηβιέπσλ ζα εμεηάδεη εάλ ε πινπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξνπζηάδεη 

απφθιηζε. Γηα λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο πξέπεη απαξαηηήησο αλά εβδνκάδα λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο φζνλ αθνξά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. Δάλ δηαπηζησζεί δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο πξνφδνπ, ν Δπηβιέπσλ, αθνχ εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ πξνθάιεζαλ, 

νθείιεη λα πξνβεί έγθαηξα ζηηο επηβαιιφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αηηηψλ ηεο θαζπζηέξεζεο 

ηεο πξνφδνπ πξνο εμάιεηςή ηεο. Γειαδή, πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή εάλ ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο επζχλεο 

ηεο, ή πξνο ηνλ Αλάδνρν επηζεκαίλνληαο ηα αίηηα θαη θαζνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη κέηξα πνπ 

πξέπεη απηφο λα ιάβεη. Δμππαθνχεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζήο ηνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα 

πξνβαίλεη ζε Δηδηθή Πξφζθιεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζε Πξνζσξηλή Έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ, ζε εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 160 ηνπ Ν.4412/2016. 

4.7 ε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή χπαξμεο 

θαζπζηεξήζεσλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζε θιίκαθα πνπ λα επηδξά ζηελ ηήξεζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απηφ ζα αλαζπληάζζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη 

ζα ππνβάιιεηαη ζηελ ππεξεζία γηα έγθξηζε, καδί κε αλαιπηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ησλ αηηηψλ πνπ 

πξνθάιεζαλ ηελ αλαζχληαμε. 

4.8 ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζα θαζνξίδνληαη νη εξγαζίεο έηζη ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

4.9 χκθσλα κε ην άξζξν 145 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016, ν αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη 

νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, 

εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

4.10 Ο αλάδνρνο κεξηκλά ζηελ ηήξεζε Ζκεξνινγίνπ, φπσο νξίδεηαη κε ην άξζξν 146 ηνπ 

Ν.4412/2016. Σν εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά ή ζηηο πεξηπηψζεηο κηθξψλ έξγσλ κπνξεί λα 

ζπκπιεξψλεηαη θαηά εβδνκάδα ή άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε απηφ 

ηδίσο : 

α)  ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, 

β)  αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ην 

πξνζσπηθφ ζε εκεξαξγίεο ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, 

γ)  ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα ζε εκεξαξγία ιφγσ 

ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, 

δ)  ζέζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ. Αλαθνξά γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 

πξφνδνο ή δελ εθηεινχληαη, αιιά θαη νη ζρεηηθνί ιφγνη, 

ε)  ψξα έλαξμεο θαη πέξαηνο θξίζηκσλ εξγαζηψλ εληφο ηεο εκέξαο,  

ζη)  αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο θχξηνπ εμνπιηζκνχ, 

δ)  ζπλζήθεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη ηξνπνπνηήζεηο ή 

πξνβιήκαηα κε ηηο ξπζκίζεηο θαη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ, 

ε)  ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο,  

ζ)  ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, 

η)  θαζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκίεο, κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ 

θαζπζηεξήζεηο, επίζεο πεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή επαλάιεςεο 

εξγαζηψλ  

αα)  ηηο εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο,  

ββ) έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη 

γγ)  ζεκαληηθέο επηζθέςεηο ή επηθνηλσλίεο κε ην Γεκφζην ή ηνπηθέο αξρέο ή παξφδηνπο 

ηδηνθηήηεο,  

δδ)  θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Ν.4412/2016, εθφζνλ ν αλάδνρνο 



παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε 100 

επξψ ηελ εκέξα γηα θάζε κέξα παξάιεηςεο. Ζ εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν επηβιέπσλ αλαθέξεη 

εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο. 

 

Άξζξν 5ν– Πξνζεζκίεο - Πνηληθέο ξήηξεο 
5.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνπεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο απηήο 

κέζα ζε δηάζηεκα έμη (6) εκεξνινγηαθψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

5.2 Οη κήλεο λννχληαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ εκεξνινγηαθή δηαδνρή ησλ εκεξψλ. 

5.3 Δθηφο απφ ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη 

απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο  ζχκθσλα κε ηα άξζξα 145 

θαη 147 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νξίδνληαη νη θάησζη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

νη νπνίεο ζα πεξηιεθζνχλ ζην Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ ζα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο 

Απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

Α) 1ε Απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία  

     Όρη αξγφηεξα απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

έρεη ζπληάμεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ην «Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ» 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ Μέξνπο II ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ην άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Β) 2ε Απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία 

       Όρη αξγφηεξα απφ έλαλ (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη «Οξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ», ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία 

ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ (αξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/16). Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε 

θαη λα έρνπλ μεθηλήζεη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.   

Γ) 3ε Απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία   

       Ωο Σξίηε απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία νξίδεηαη νξίδεηαη δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.     

Δλδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο       
Α)  1ε Δλδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία   

      Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη 

ηνπνζεηήζεη ηελ Πηλαθίδα ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24.5 ηνπ Μέξνπο II ηεο παξνχζαο Δ..Τ. 

Δπηπιένλ λα έρνπλ ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία, φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά 

πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν. 

Β)  2ε Δλδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία     

      Όρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα έρεη γίλεη ε απνηχπσζε ηνπ 

θπζηθνχ εδάθνπο (παζζάισζε άμνλα, ιήςε δηαηνκψλ θ.ι.π.)                             

5.4 Οξηαθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ είλαη ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία πξνζαπμεκέλε θαηά ην 

1/3 απηήο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 147 παξ.7 ηνπ 

Ν.4412/16, κέζα ζηελ νπνία ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

5.5 Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη, αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν κφλν γηα ηελ 

πεξίπησζε αιιαγήο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ Τπεξεζία κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην έξγν. Καηά ηα 

ινηπά, έρνπλ εθαξκνγή ην άξζξν 12 ηνπ Μέξνπο Η ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) θαζψο 

θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/2016. 

5.6 ε πεξίπησζε ππεξβάζεσο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ επηβάιινληαη πνηληθέο 

ξήηξεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 Μέξνπο Η ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) θαη ην άξζξν 148 

ηνπ Ν.4412/2016 . 

5.7 ηελ πεξίπησζε πνπ ζην έξγν επηθξαηήζνπλ αζπλήζηζηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ φινπ έξγνπ ή κέξνπο απηνχ, ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη 

φπσο επζχο ακέζσο ελεκεξψζεη έγγξαθα ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο, πξνθεηκέλνπ 

αηηηνινγεζεί θαη ηεθκεξησζεί αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο. 

5.8 Δπίζεο εθφζνλ νη ππφςε θαζπζηεξήζεηο δεκηνπξγνχλ πξφζζεηεο δαπάλεο ζηνλ αλάδνρν θαη 

πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ (εκεξαξγίεο πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ) θαη γηα λα 

ιεθζεί ππφςε ζρεηηθή απαίηεζε, ζα πξέπεη ν αλάδνρνο επζχο ακέζσο, λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία, πιήξσο αηηηνινγεκέλα, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Παξφκνηα αηηήκαηα πνπ ηίζεληαη εθ ησλ 

πζηέξσλ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, ηφζν γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο φζν θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ απνδεκηψζεσλ. 

5.9 Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

γξαπηέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη γεληθά αλ ηζρχνπλ νη ιφγνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 160 ηνπ 



Ν.4412/2016, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

5.10 Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πσο κεγάιν ηκήκα ηεο εξγνιαβίαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

εθηειεζηεί ηηο ψξεο θαη ηηο κέξεο πνπ ε θπθινθνξία ζα είλαη κεησκέλε θαη ν αλάδνρνο ζα πξνζαξκφζεη 

αλάινγα ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηπρφλ 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ - φπσο ππνδεηρζνχλ απφ 

ηελ Τπεξεζία- θαη εθπνξεχνληαη απφ επείγνπζεο εξγαζίεο, θιπ εχινγεο πεξηζηάζεηο. ε πεξίπησζε δε 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ νδψλ, ν αλάδνρνο ζα κεξηκλά γηα φια ηα κέηξα αζθαιείαο 

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζην παξφλ ηεχρνο. 

 

 

Άξζξν 6ν– Υξεκαηνδφηεζε θαη Γεληθά έμνδα - Όθεινο θ.ι.π. αλαδφρνπ (εξγνιαβηθά πνζνζηά) - 

Δπηβαξχλζεηο 
6.1 Σν έξγν «Βειηίσζε νδνπνηίαο εληφο νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Ακθίπνιεο» ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο  (ΠΑΑ 2014-2020) – Σνπηθφ Πξφγξακκα 

LEADER/CLLD Ν. εξξψλ κε πξνυπνινγηζκφ 390.000,00 € κε Φ.Π.Α.. 

6.2 Σα Γεληθά Έμνδα θαη Όθεινο ηνπ αλαδφρνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ 

18%. 

6.3 Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ δηαθνξνπνηνχληαη νη θξαηήζεηο επί ησλ 

πιεξσκψλ. Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξεκαηνδφηεζεο: 

α. Υξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο.  

β. Υξεκαηνδφηεζε απφ Κνλδχιηα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

ε φ,ηη αθνξά ζηηο θξαηήζεηο, απηέο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6.4 Καηά ηελ ζχληαμε ησλ ηηκψλ κνλάδνο νη βαζηθέο ηηκέο ησλ πιηθψλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε 

πεξηιακβάλνπλ ηηο παληφο είδνπο επηβαξχλζεηο ησλ, δειαδή θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θιπ. 

γηα ηα νπνία ηζρχεη ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/2016. Δηδηθά γηα ηα έξγα ησλ παξ. 6.3α θαη 6.3β, 

αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δνζεί δαζκνινγηθή ή θνξνινγηθή απαιιαγή ή κείσζε, απηή 

ζα εθπέζεη ζε σθέιεηα ηνπ έξγνπ (φρη ζε σθέιεηα ηνπ αλαδφρνπ) θαη είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν. Σα 

παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο λέεο ηηκέο κνλάδνο πνπ πηζαλφλ λα ζπληαρζνχλ. 

6.5 Δθφζνλ απαηηεζνχλ βαζηθέο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη κηζζψκαηα κεραλεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016, ζα ιεθζνχλ απφ ηα πξαθηηθά δηαπίζησζεο 

βαζηθψλ ηηκψλ πιηθψλ εξγαηηθψλ θαη κηζζσκάησλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

Δ.Γ.Σ.Γ.Δ. ηνπ Γ' Σξηκήλνπ 2012. 

6.6 Γηα ην θαη' απνθνπή ηίκεκα πξέπεη λα έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο, 

δειαδή θφξνη, ηέιε, εηδηθνί θφξνη θ.ι.π.. 

6.7 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ επηβιεζνχλ θαη λέα πξφζζεηα ηέιε ή 

απμεζνχλ ηα πνζνζηά απηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο, ε ζρεηηθή πξφζζεηε 

δαπάλε πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ απηά, ζα βαξχλεη ηελ ππεξεζία. 

6.8 αλ γεληθή ηεθκαξηή έθπησζε ηεο εξγνιαβίαο ζα είλαη ε δηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

πξνζθνξάο απφ ηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε δαπάλεο ηεο Τπεξεζίαο δηαηξνχκελεο δηα ηεο ηειεπηαίαο. 

6.9 Οη δηαηάμεηο πεξί Φ.Π.Α. έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνχζα εξγνιαβία ζχκθσλα κε ηα 

αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Μέξνπο Η ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

6.10 Πιένλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 375 παξ.7 ηνπ Ν.4412/16 : Σν έβδνκν 

εδάθην ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/2011 (Α' 204) γηα ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο ζηηο 

ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, χςνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 

(2.500) επξψ θαη αλεμαξηήησο πεγήο πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ, επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,07%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επη ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 

θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο». 

6.11 Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. 

Δπίζεο, δελ απαιιάζζεηαη απφ εηδηθνχο θφξνπο επί ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθψλ, 

εμνπιηζκψλ θιπ., θαζψο θαη απφ ηνπο θφξνπο θιπ. πνπ αλαθέξνληαη ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί 

θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο, ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη απφ 

θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.2366/53 θ.ι.π.), θαζψο θαη απφ ηηο δαπάλεο γηα ηελ απφξξηςε πιηθψλ. 

 

Άξζξν 7ν– Πιεξσκή αλαδφρνπ 
Με ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016 νξίδνληαη φζα ηζρχνπλ γηα ηνπο Λνγαξηαζκνχο - Πηζηνπνηήζεηο 

ηνπ αλαδφρνπ. Καη ζπγθεθξηκέλα : 



7.1 Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο 

πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ. Αλ 

απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπαζζνχλ εξγαζίεο πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ρξνλνδηάγξακκα, ν θχξηνο ηνπ 

έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη ηελ πιεξσκή ησλ επηπιένλ εξγαζηψλ, ψζηε λα ζπκπέζεη κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην ρξνλνδηάγξακκα. 

7.2 Μεηά ηε ιήμε θάζε κήλα ή άιιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε γηα ηηο ηκεκαηηθέο 

πιεξσκέο, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ, ηα νπνία 

νθείινληαη ζ' απηφλ. Οη ινγαξηαζκνί απηνί ζηεξίδνληαη ζηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα 

πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο 

πνπ δελ έρνπλ επηκεηξεζεί. Καη' εμαίξεζε, γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

επηβιέπνληνο κεραληθνχ, δελ ήηαλ δπλαηή ε ζχληαμε επηκεηξήζεσλ θαηά δηαθξηηά θαη απηνηειψο 

επηκεηξήζηκα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο βάζεη 

πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο φκσο έρνπλ ιεθζεί επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. Ζ αμία ησλ εξγαζηψλ 

πνπ πηζηνπνηνχληαη βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αμίαο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πηζηνπνηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ ηξέρνληνο ινγαξηαζκνχ. 

7.3 Οη ινγαξηαζκνί ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνπ ηνπο ειέγρεη, ηνπο δηνξζψλεη 

θαη ηνπο εγθξίλεη κέζα ζε έλα (1) κήλα. Αλ ν ινγαξηαζκφο πνπ έρεη ππνβιεζεί έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο, 

ζε βαζκφ πνπ λα είλαη δπζρεξήο ε δηφξζσζή ηνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε εληνιή 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 θαη 

ηελ έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αξρίδεη απφ ηελ επαλππνβνιή, χζηεξα απφ ηελ αλαζχληαμε απφ ηνλ αλάδνρν. 

Ο έιεγρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ζπλεξγείν ηεο ππεξεζίαο, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν 

επηβιέπσλ ην έξγν. Ο επηβιέπσλ ππνγξάθεη ην ινγαξηαζκφ, βεβαηψλνληαο έηζη φηη νη πνζφηεηεο είλαη 

ζχκθσλεο κε ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, νη ηηκέο ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη γεληθά φηη έρνπλ δηελεξγεζεί ζην ινγαξηαζκφ φιεο νη πεξηθνπέο ή εθπηψζεηο πνζψλ, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λφκν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο. Ο εγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο απνηειεί ηελ 

πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ («πιεξσηέν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα»). Πξνυπφζεζε 

πιεξσκήο ηεο πηζηνπνίεζεο είλαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πιεξσκήο. Σν ηηκνιφγην κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη κεηαγελεζηέξσο θαηά ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο 

πηζηνπνίεζεο. 

7.4 ε θάζε πιεξσκή πξνο ηνλ αλάδνρν πξαγκαηνπνηνχληαη θξαηήζεηο, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 

πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ εξγαζηψλ κεηά ηεο αλαινγνχζαο αλαζεψξεζεο θαη ζε 

δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε, κέρξηο 

φηνπ απηά ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. 

7.5 Γηα ηα θαη' απνθνπήλ ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, πιήξσο νινθιεξσκέλα απνδεκηνχκελα κε 

θαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν ησλ ηκεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ν ίδηνο κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ. 

 

Άξζξν 8ν– Αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ 

8.1 Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

153 ηνπ Ν.4412/2016. 

  

Άξζξν 9ν– Πξνθαηαβνιή - Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ) 

9.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν κε ηελ επηθχιαμε δπλαηφηεηαο 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 242 παξ.3 ηνπ Ν.4072/12 (Φ.Δ.Κ. 86/Σεχρνο Α’/11 -04-2012) 

9.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 10ν– Γηάζεζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

10.1 Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο απφ 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

10.2 Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

θαηά εηδηθφηεηα θαη θαηά βαζκίδα εθπαίδεπζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 παξ. 8 ηνπ Ν.4412/2016. 

10.3 Ο αληηπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ 

Ν.4412/2016, ζα πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο Μεραληθφο κέινο ηνπ Σ.Δ.Δ., ή άιινο ηερληθφο, πνπ λα 

δηαζέηεη ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

10.4 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη εθφζνλ απαηηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα 

δηαζέζεη ην απαηηνχκελν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, εξγνδεγνχο θαζψο θαη ην ινηπφ ηερληθφ πξνζσπηθφ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ επί ηνπ ηφπνπ ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ είλαη 



ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ. Ζ ειάρηζηε ηερληθή 

ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζε θάζε έξγν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληνο θνξέα, ζηε δηαθήξπμε. Πξνθεηκέλνπ γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ ηξία εθαηνκκχξηα 

επξψ (3.000.000,00 €), ε αλαινγία απηή θαζνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) ηερληθνχο αλάινγσλ 

πξνζφλησλ θαη πείξαο, απφ ηνπο νπνίνπο έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο αλψηαηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η.) θαη έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πηπρηνχρνο αλσηάηνπ ηερλνινγηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Σ.Δ.Η.). Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη 

πξνζθφκηζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ 

απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ή θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ν αξηζκφο ησλ ηερληθψλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, 

αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε θχζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 11ν– χκπξαμε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ κειεηεηή- Πξφζζεηεο εγγπήζεηο - Δπζχλε 

11.1 Όηαλ ε κειέηε ηνπ έξγνπ έρεη εθπνλεζεί απφ ηδησηηθφ κειεηεηηθφ γξαθείν, ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ κειεηεηή γηα ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη κειεηήζεη θαη 

γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 11.2. 

11.2 Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ, κφλν γηα ηε δηφξζσζε ζθαικάησλ ηεο ή ηε ζπκπιήξσζε ειιείςεψλ ηεο ή γηα ιφγνπο πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο. Πξνο ηνχην ππνβάιιεηαη πξφηαζε ηεο δηεπζχλνπζαο 

ππεξεζίαο ηνπ έξγνπ πξνο ηελ πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία απνθαζίδεη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαζθεπψλ. Αλ ε ηξνπνπνίεζε απνδίδεηαη ζε ζθάικαηα θαη ειιείςεηο ηεο κειέηεο 

θαη ν κειεηεηήο απνδέρεηαη ηελ επζχλε ηνπ, ηξνπνπνηεί ηε κειέηε θαηά ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ 

Ν.4412/2016, εθφζνλ δελ έρνπλ παξαγξαθεί νη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηε. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ηελ 

ηξνπνπνίεζε αλαιακβάλεη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε κειεηεηή πνπ δηαζέηεη ηα λφκηκα 

πξνζφληα. Γηα λα εηζαρζεί ην ζέκα ζην Σερληθφ πκβνχιην πξέπεη ε ηξνπνπνηεηηθή κειέηε λα είλαη ζε 

ζηάδην αληίζηνηρν κε ηελ πξνο ηξνπνπνίεζε θαη λα έρεη ηεζεί ππφςε ηνπ αξρηθνχ κειεηεηή πνπ δηαηππψλεη 

εγγξάθσο ηε γλψκε ηνπ ζε εχινγε, θαηά ηελ θξίζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, πξνζεζκία. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ζην ζπκβνχιην θαινχληαη πξνο αθξφαζε ν αξρηθφο κειεηεηήο, ν αλάδνρνο ηνπ 

έξγνπ ή εθπξφζσπνί ηνπο θαη εθπξφζσπνο ηεο ππεξεζίαο πνπ ελέθξηλε ηελ αξρηθή κειέηε, νη νπνίνη 

ππνβάιινπλ γξαπηφ ππφκλεκα. Ζ πξντζηακέλε αξρή εθδίδεη ηελ απφθαζε πεξί απνδνρήο ηεο πξφηαζεο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ησλ κεηξψσλ, απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηελ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ηεο ηξνπνπνηεηηθήο κειέηεο. Αλ ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο 

απνδίδεηαη ζε ζθάικαηα ή ειιείςεηο ηεο θαη δελ έρνπλ παξαγξαθεί νη αμηψζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά 

ηνπ κειεηεηή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ Ν.4412/2016. Ο κειεηεηήο 

ηεο αξρηθήο κειέηεο κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε ζεξαπείαο θαηά ηεο απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο 

κειέηεο, αλ απηή απνδίδεηαη ζε ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ηεο κειέηεο. Ζ άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο 

αλαζηέιιεη ηηο εηο βάξνο ηνπ κειεηεηή νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο θαη ηελ έλαξμε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, 

φρη φκσο ηελ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο κειέηεο. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηα αξκφδηα γηα ηελ θίλεζε 

ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηνπ κειεηεηή θαη ησλ ππαηηίσλ ππαιιήισλ φξγαλα, αλ ε αλάγθε 

ηξνπνπνίεζεο νθείιεηαη ζε ιάζε ή παξαιείςεηο ηεο κειέηεο. 

11.3 Αλ δελ έρεη πεξάζεη ε εμαεηία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ 

Ν.4412/2016, γηα ηελ παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ κειεηεηή, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ απηνχ άξζξνπ 188 ηνπ Ν.4412/2016. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν κειεηεηήο θέξεη πιήξσο ηελ επζχλε ηεο κειέηεο ηνπ. 

Μεηά ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, νη βαζηθνί κειεηεηέο κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά σο Σερληθνί 

χκβνπινη - Μειεηεηέο ζηελ εθηέιεζε απηνχ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ησλ βαζηθψλ 

κειεηεηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεηαη κε ηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο κε ηα 

αλσηέξσ ζέκα, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ Ν.4412/2016. 

11.4 Γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ εθπνλνχκελσλ κειεηψλ, ηνλ αξηηφηεξν ζρεδηαζκφ, ηελ θαιχηεξε 

δηνίθεζε θαη επίβιεςε θαη ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη ν κειεηεηήο, ν αλάδνρνο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο λα αζθαιίδνπλ ηε κειέηε, ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ αληίζηνηρα, θαηά παληφο θηλδχλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πεξηπηψζεσλ δεκηψλ απφ αλσηέξα βία. 

 



Άξζξν 12ν– Μεραλήκαηα θαη κέζα 

12.1 Ο αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο ππνρξεψλεηαη λα πξνκεζεπηεί θαη 

κεηαθέξεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία, θαη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ 

εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ παξνχζα εξγνιαβία. 

12.2 Όια ηα κεραλήκαηα ζα είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα, πιήξσο ιεηηνπξγηθά, ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε, επαξθψο ζπληεξεκέλα θαη θαηάιιεια γηα ηελ αζθαιή, έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο. 

12.3 Αλ, παξ' φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ θξηζνχλ επαξθή ηα 

κεραληθά θ.ι.π. κέζα πνπ εηζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν 

αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, κέζα ζε 15ήκεξε πξνζεζκία απφ γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, λα εληζρχζεη ηνλ 

επί ηφπνπ ππάξρνληα κεραληθφ εμνπιηζκφ ηνπ θιπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε 

Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζίαο έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

12.4 Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ ρσξίο ην 

πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ Δ.Ο.Κ. πεξί ζνξχβνπ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ παξαπάλσ. Όπνπ ε δηαζέζηκε ηερλνινγία δελ εμαζθαιίδεη απνδεθηά επίπεδα ζνξχβνπ, ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ρψξνπο πξφθιεζήο ηνπ, πξφρεηξα ερνπεηάζκαηα. Ζ κέζε ελεξγεηαθή ζηάζκε ζνξχβνπ 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνηαμίσλ νξίδεηαη ζηα 65dB (A). 

12.5 Σα θνξηεγά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλα θαηά ηε κεηαθνξά ησλ 

πιηθψλ, ελψ ππνρξεσηηθφο είλαη θαη ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο γηα απνθπγή κεηαθνξψλ ζε ψξεο 

αηρκήο θαη θνηλήο εζπρίαο. Δηδηθφηεξα, ηελ θαινθαηξηλή ηνπξηζηηθή πεξίνδν ε Γηεπζχλνπζα ην έξγν 

Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιεη αλαζηνιή νπνησλδήπνηε κεηαθνξψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ηεο εκέξαο (γηα ιφγνπο θνηλήο εζπρίαο ή απνθπγήο θπθινθνξηαθψλ αηρκψλ) ρσξίο εθ ηνχηνπ 

λα πξνθχπηεη ην νπνηνδήπνηε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 13ν– Πνηφηεηα ζηα δεκφζηα έξγα - Πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ (Π.Π.Δ.) 

Ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 158 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

13.1 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 θαλνληζηηθφ έγγξαθν ηνπ έξγνπ θαη παξέρεη φια ηα εξγαιεία 

παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, ηεθκεξίσζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 

εθηειεζηεί θαη αξρεηνζέηεζήο ηνπο. 

13.2 Απαηηείηαη ε εθπφλεζε θαη εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο 'Έξγνπ ζε θάζε δεκφζην 

έξγν (Καηαζθεπή ή θαη Μειέηε), ηνπ νπνίνπ ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, ππεξβαίλεη ην πνζφ 

1.500.000,00 Δπξψ ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΓΔΔΠ/νηθ.502/13-10-2000 (Β' 

1265), ΓΗΠΑΓ/νηθ.611/24-07-2001 (Β' 1013), ΓΗΠΑΓ/νηθ.501/01-07-2003 (Β' 928) ηνπ Τθππνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. Σελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ έξγσλ αθνξνχλ θαη νη 

παξαθάησ απνθάζεηο: α) ΓΔΔΠΠ/νηθ.4/ 19-01-2001 (Β' 94), β) ΓΔΔΠΠ/νηθ.110/12-05-2003 (Β' 624) ηνπ 

Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, γ) ε Γ14/43309/05-03-2001 (Β' 332) ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη δ) ΓΗΠΑΓ/νηθ. 12/13.01.2009 (Β' 125Β/ 

27.01.2009). 

Ζ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ, ε πινπνίεζε ησλ ρεδίσλ 

ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, κπνξεί λα 

αλαηίζεληαη ζε δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Δπηζεψξεζεο - Πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 

ISO/IEC 17021 γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001 θαη' ειάρηζην ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ΔΑ 28 ζηελ Διιάδα ή ζε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14001, γηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαηά ΔΛΟΣ 

1801 θαη OHSAS 18001. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

θαζνξίδνληαη ηα φξηα ησλ ακνηβψλ γηα ηηο πην πάλσ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, κέζα ζηα φξηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 15.4. 

13.3 ηα δεκφζηα έξγα, πνπ εθηεινχληαη απφ φινπο ηνπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηηξέπεηαη, εθηφο απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα δεκφζηα έξγα, λα δηελεξγνχληαη έιεγρνη πνηφηεηαο ησλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ έξγσλ θαη απφ εηδηθφ χκβνπιν πνπ πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. Με ηηο θνηλέο απνθάζεηο αξηζκ. 



64517/Δ.Τ.. 6195/02-10-2003 (Β' 1539) ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ θαη Κ.Τ.Α. 8017 Α Πι. 1259 (Β' 260/27-02-2007) θαλνλίδνληαη φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα κε ηνλ 

ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ, ηελ ππνρξέσζε ησλ ππεξεζηψλ γηα παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζην 

χκβνπιν, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ζην έξγν ηνπ, ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ θαη ζηηο πεγέο ιήςεο ησλ πιηθψλ, ηελ αθψιπηε πξαγκαηνπνίεζε δεηγκαηνιεςηψλ, ηε ζπλεξγαζία 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο Γ.Γ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ηνλ 

ηξφπν απνθαηάζηαζεο ησλ δηαπηζηνχκελσλ ειαηησκάησλ θαη επίιπζε δηαθσληψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 159 ή ηα θαζνξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, θαη ξπζκίδεηαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

13.4 Καζνξίδεηαη πνζνζηφ έσο 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν δηαηίζεηαη γηα ηε 

δηελέξγεηα πνηνηηθψλ ειέγρσλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Κεληξηθνχ Δξγαζηεξίνπ Γεκνζίσλ 

'Δξγσλ, απφ ηηο άιιεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ 

ηνπΤπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, απφ θνξείο Δπηζεψξεζεο-Πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ηελ 

παξαγξάθνπ 2 θαη απφ «αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο» ζην πιαίζην ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν.4412/2016. Ωο 

«αλαγλσξηζκέλνη νξγαληζκνί», θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λννχληαη ηα εξγαζηήξηα δνθηκψλ, ηα 

εξγαζηήξηα βαζκνλφκεζεο, νη νξγαληζκνί ειέγρνπ θαη νη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηα ηζρχνληα επξσπατθά πξφηππα. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο απνδέρνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

ησλ αλαγλσξηζκέλσλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζε άιια θξάηε - κέιε. Με θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη 

θιηκαθσηά ην πνζνζηφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαη ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο, φπσο ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε αλάζεζε ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ, νη δαπάλεο πνπ θαιχπηνληαη, ν ηξφπνο 

πιεξσκήο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ πινπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

13.5 εκεηψλεηαη φηη θαη ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, δελ απαηηείηαη 

πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 158 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

Άξζξν 14ν– Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο - Δπείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο 

Ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 154 θαη 155 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

14.1 Καηά ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ πιελ ηεο πεξίπησζεο ηνπ 

άξζξνπ 126 ηνπ Ν.4412/2016 “Μειοδοζία ζηο ποζοζηό γενικών εξόδων και οθέλοςρ για εκηέλεζη 

απολογιζηικών επγαζιών” ν αλάδνρνο φηαλ ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. θαη έσο ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016, 

εθφζνλ επηηξέπεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016 “Τποποποίηζη ζςμβάζεων καηά ηη 

διάπκειά ηοςρ’’ . ην αλσηέξσ πνζνζηφ πεξηιακβάλεηαη ζσξεπηηθά θαη ε αμία ησλ πξφζζεησλ επεηγνπζψλ 

εξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν.4412/2016 ‘’Επείγοςζερ και αππόβλεπηερ ππόζθεηερ επγαζίερ’’ . 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. 

14.2 Καηαβάιιεηαη επίζεο ζηνλ αλάδνρν ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ 

αλαδφρνπ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ ππφθεηηαη ζε έθπησζε, πνπ νξίδεηαη ζε δεθανρηψ επί ηνηο εθαηφ 

(18%) θαη εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, φπσο γηα πξνκήζεηεο πιηθψλ, 

κηζζψζεηο κεραλεκάησλ, θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, κηζζνχο, εκεξνκίζζηα, ινηπέο απνδεκηψζεηο θαη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θάζε είδνπο θξαηήζεηο. ην πνζνζηφ απηφ εθαξκφδεηαη ε 

ξεηή ή ηεθκαξηή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. 

14.3 Αλ ππάξρεη αλάγθε λα εθηειεζζνχλ επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί 

λα εγθξηζεί απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή ε εθηέιεζή ηνπο πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα 

Δξγαζηψλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α.. 

14.4 Γηα ηελ έγθξηζε απηή ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπληάζζεη ηερληθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, 

κε αηηηνιφγεζε ηνπ επείγνληνο θαη εθηίκεζε ηεο δαπάλεο, κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ή 

ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα λέεο εξγαζίεο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο, πνπ 

επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη πξηλ απφ ηελ έγθξηζε Αλαθεθαιαησηηθνχ 

Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ επφκελν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ. Οη εξγαζίεο 

γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε λέα ηηκή πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο κε ηηο 

ελδεηθηηθέο ηηκέο κεησκέλεο θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). 



 

Άξζξν 15ν– Γεληθά πεξί εξγαζηψλ ζηνπο ρψξνπο εθηειέζεσο έξγσλ θαη κέηξα αζθαιείαο 

15.1 ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν aλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ 

αζθαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Δξγνηαμίνπ, ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε θαη ακέζσο πξνο ηηο εληνιέο 

ηεο επίβιεςεο. Απηφ επηβάιιεηαη ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο αζθάιεηαο, θ.ι.π. «Απαηηνχκελα κέηξα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην» ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 27/2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ (ΓΗΠΑΓ/νηθ. 369/15-10-2012 (ΑΓΑ:Β4301-8ΞΩ) 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ). 

15.2 Σν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη πάληνηε λα ηπγράλεη θαη ηεο έγθξηζεο ηεο 

Δπίβιεςεο. 

15.3 Γηεπθξηλίδεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ πεξί ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ησλ ππνδεηθλπνκέλσλ 

απφ ηελ Δπίβιεςε, ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθθέξεη θακία αληίξξεζε, αιιά νχηε θαη λα εγείξεη αμηψζεηο, 

ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ή άιισλ επηπηψζεσλ, ηηο νπνίεο δπλαηφλ λα ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο. 

15.4 Όιεο νη δηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ κέζα ζην Δξγνηάμην, ησλ κεηαθνξηθψλ 

ηνπ κέζσλ, θιπ., ζα γίλνληαη βάζεη ησλ θαζνξηδνκέλσλ θάζε θνξά απφ ηελ Δπίβιεςε ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδξνκέο, ψξεο κεηαθηλήζεηο, θ.ι.π.. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Τπεξεζία δελ έρεη ππνρξέσζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Αλαδφρνπ κε 

κεηαθνξηθφ κέζν, θιπ. 

15.5 Οη πεξηνρέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ, 

ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαη εηδηθψλ κεραλεκάησλ απηνχ, θιπ., ζα είλαη απηέο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ 

Δπίβιεςε. 

Όηαλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζε απηφ δελ επηηξέπνπλ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε 

ηεο Τπεξεζίαο ηελ επί καθξφ ρξφλν απφζεζε πιηθψλ ζε ρψξνπο πνπ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ ή 

δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ζηελ αζθάιεηα, ηφηε ζηνπο ρψξνπο απηνχο, πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηηο εληνιέο ηεο 

Δπίβιεςεο, ζα απνηίζεληαη πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο πιηθψλ, ρσξίο ηνχην λα δεκηνπξγεί δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα πξφζζεηεο ή πιάγηεο κεηαθνξέο, θνξηνεθθνξηψζεηο, θιπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη αθφκα φηη ε ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ απφ ηνλ Αλάδνρν είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ πνπ γίλεηαη ην έξγν θαη φηη απηφο θακία απαίηεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ή 

νηθνλνκηθήο θχζεσο κπνξεί λα εγείξεη γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο. 

15.6 Οη δαπάλεο γηα ηα παξαπάλσ δελ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα ζηνλ Αλάδνρν, αιιά 

πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ Σηκνινγίσλ Μειέηεο θαη Πξνζθνξάο. 

15.7 Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην
1
(ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 

27/2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

(ΓΙΠΑΓ/νηθ. 369/15-10-2012 (ΑΓΑ:Β4301-8ΞΩ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ) : 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 

δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη 

αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Π.Γ.305/96 (αξζ.7-9), 

Ν.4412/16 (αξζ.138 παξ.7), Ν.3850/10 (αξζ.42). 

2.  ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α.  Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θ.ι.π.) 

θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/16 (αξζ.138 παξ.7). 

β.  Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο (.Α.Τ.), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-

3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ.889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο 

θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε 

ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.4412/16 (αξζ.138 παξ.8 θαη αξζ.378). 

γ.  Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα 

ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ 

εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο : Π.Γ.1073/81 (αξζ.111), Π.Γ.305/96 (αξζ.10,11), Ν.3850/10 (αξζ.42- 49). 

Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε 

απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ 

πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε 

                     

 



εηαηξεία). 

3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα : 

3.1  Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (.Α.Τ.) - Φάθεινο Αζθάιεηαο 

Τγείαο (Φ.Α.Τ.) θαη ζπγθεθξηκέλα : 

α.  Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ 

ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ 

πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα 

πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 

εκεξνκίζζηα : Π.Γ.305/96 (αξζ.3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε 

ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ.305/96. 

β.  Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ .Α.Τ. - Φ.Α.Τ. ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα 

ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ.305/96 (αξζ.3 

παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 

Ν.4412/16 (αξζ.138 παξ.8 θαη αξζ.378). 

γ.  Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα .Α.Τ. – Φ.Α.Τ. ηεο κειέηεο (ηπρφλ 

παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα 

κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ 

δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ 

εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

δ.  Να αλαπξνζαξκφζεη ηα .Α.Τ. – Φ.Α.Τ. ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : Π.Γ.305/96 (αξζ.3 

παξ.9) θαη Τ.Α. ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 (αξζ.138 παξ.7 θαη αξζ.378). 

ε.  Να ηεξήζεη ηα .Α.Τ. – Φ.Α.Τ. ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : Π.Γ.305/96 

(αξζ.3 παξ.10) θαη Τ.Α. ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη λα ηα έρεη 

ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ζην Φάθειν 

Αζθάιεηαο Τγείαο (Φ.Α.Τ.). 

Σν .Α.Τ. απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα 

άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αληίζηνηρα ν Φ.Α.Τ. απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά 

αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1.  Σν πεξηερφκελν ηνπ .Α.Τ. θαη ηνπ Φ.Α.Τ. αλαθέξεηαη ζην Π.Γ.305/96 (αξζ.3 παξ.5-7) θαη 

ζηηο Τ.Α. : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξζ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 (αξζ.138 θαη αξζ.378). 

2.  Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο .Α.Τ. πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ.305/96 (αξζ.3 παξ.4), φηαλ: 

α.  Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

β.  Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 

(αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ). 

γ.  Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ.  Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ 

έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

(.Α.Τ., Φ.Α.Τ.) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν.4030/2011 (Φ.Δ.Κ. 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 

10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.. 

3.  Ο Φ.Α.Τ. θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : Τ.Α. ΓΔΔΠΠ/νηθ.433/2000 ηνπ (η.) Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 (αξζ.170 θαη αξζ.172). 

4.  Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν Φ.Α.Τ. θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη 

ην ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : Π.Γ.305/96 (αξζ.3 παξ.11) θαη Τ.Α. 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.. 

5.  Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ .Α.Τ. θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ Φ.Α.Τ. 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.. 

3.2  Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο 

θαη πγείαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 



α.  Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξζ.8 παξ.1 θαη αξζ.12 παξ.4). 

β.  Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 

θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξζ.8 παξ.2 θαη αξζ.4 έσο 25). 

γ.  Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα 

εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη 

Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

 Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν 

θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε 

απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξζ.9). 

δ.  ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ 

εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

1.  Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 

πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 

ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξζ.43 παξ.1α θαη παξ.3-8). 

2.  Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο 

ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξζ.14 παξ.1 θαη 

αξζ.17 παξ.1). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη 

ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ 

ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν.3850/10 αξζ.20 παξ.4), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο 

θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ.) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 

θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

3.  Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο 

θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξζ.43 παξ.2β). 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 

θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο 

πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 

σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα 

φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο 

Ν.3850/10 (αξζ.43 παξ.2α). 

4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν 

αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξζ.43 

παξ.2γ). 

5.  Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν.3850/10 (αξζ.18 παξ.9). 

3.3  Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Η.Μ.Α.) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.), φηαλ 

απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην Π.Γ.305/96 (αξζ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α. 

130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α., απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή 

Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ 

ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην 

φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : Π.Γ.1073/81 (αξζ.113), Ν.1396/83 (αξζ.8) 

θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208/12-9-2003. 

3.4  πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (.Α.Τ.) θαη Ηκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο 

(Η.Μ.Α.) 
 Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ .Α.Τ. θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην 

Ζ.Μ.Α. ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ .Α.Τ. θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ 

αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ .Α.Τ.. 



Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

4.  Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην. 

4.1  Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα 

παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

α.  Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : Π.Γ.105/95, 

Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ 

έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν 

ειεθηξνπιεμίαο : Π.Γ.1073/81 (αξζ.75-79), Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, 

παξ.2). 

γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ 

θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π.Γ.1073/81 (αξζ.92 - 95), Π.Γ.305/96 (αξζ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, 

παξ.6). 

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - 

δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, 

πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε 

ππξνζβεζηήξσλ, θ.ι.π. : Π.Γ.1073/81 (αξζ. 92-96), Π.Γ.305/96 (αξζ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, 

παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξζ.30, 32, 45). 

ε.  Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 

(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θ.ι.π.) : 

Π.Γ.1073/81 (αξζ.109,110), Ν.1430/84 (αξζ.17,18), Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, 

παξ.13, 14). 

ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) ζηνπο 

εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, 

νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά 

κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη 

ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ.1073/81 (αξζ.102-108), Ν.1430/84 (αξζ.16-18), Κ.Τ.Α. 

Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο Κ.Τ.Α. 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, 

Π.Γ.396/94, Π.Γ.305/96 (αξζ.9,παξ.γ). 

4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – 

ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θ.ι.π. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α.  Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ 

πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 

-  Σελ Τ.Α. αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο 

Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7). 

- Σε Κ.Τ.Α. αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα 

γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ». 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξζ. 9 – 11 θαη αξζ.52 ) θαη ηελ 

ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξζ. 7-9 θαη αξζ.46). 

β.  Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 

θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν.2696/99 (αξζ.47,48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: 

Ν.3542/07 (αξζ.43,44). 

γ.  Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, 

ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ 

εξγνηαμίνπ, θιπ : Π.Γ.1073/81 (αξζ.75-84), Π.Γ.305/96 (αξζ.8.δ θαη αξζ.12,παξαξη.IV κέξνο 

Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξζ.31,35). 

δ.  Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, 

εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : 

Π.Γ.216/78, Π.Γ.1073/81 (αξζ.85-91), Κ.Τ.Α. 8243/1113/91 (αξζ.8), Π.Γ.305/96 [αξζ. 8 (γ, ε, 

ζη, δ) θαη αξζ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξζ.32) 

θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξζ.30). 

ε.  Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : 



α) θξαδαζκνχο : Π.Γ.176/05, β) ζφξπβν : Π.Γ.85/91, Π.Γ.149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο 

ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : Π.Γ.397/94, δ) πξνζηαζία απφ 

θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξζ. 36-41), Π.Γ.82/10. 

4.3  Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ Π.Γ.304/00 

(αξζ.2). 

α.  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 

(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε 

κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θ.ι.π.) : 

Π.Γ.1073/81 (αξζ.17, 45-74), Ν.1430/84 (αξ.11-15), Π.Γ.31/90, Π.Γ.499/91, Π.Γ.395/94 θαη νη 

ηξνπ. απηνχ: Π.Γ.89/99, Π.Γ.304/00 θαη Π.Γ.155/04, Π.Γ.105/95 (παξαξη. IX), Π.Γ.305/96 

(αξζ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), Κ.Τ.Α. 15085/593/03, Κ.Τ.Α. 

αξ.Γ13ε/4800/03, Π.Γ.57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 

β.  Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, 

παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην Π.Γ.304/00 (αξζ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 

1.  Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2.  Άδεηα θπθινθνξίαο 

3.  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4.  Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

5.  Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ.305/96 (αξζ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, 

ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην Π.Γ.89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). 

    εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - 

εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα 

θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ.89/99 (αξζ. 4α παξ.3 

θαη 6). 

7.  Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 

αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 15085/593/03 

(αξζ.3 θαη αξζ.4. παξ.7). 

5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, 

ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα 

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

 Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα: 

5.1  Καηεδαθίζεηο. 

Ν.495/76, Π.Γ.413/77, Π.Γ.1073/81 (αξζ.18 -33, 104), Κ.Τ.Α. 8243/1113/91 (αξζ.7), Τ.Α. 

31245/93, Ν.2168/93, Π.Γ.396/94 (αξζ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Τ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, 

Π.Γ. 305/96 (αξζ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), Κ.Τ.Α. 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : 

Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π.Γ. 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ Π.Γ. 2/06, Π.Γ. 212/06, Τ.Α. 

21017/84/09. 

5.2  Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο. 

Ν.495/76, Π.Γ.413/77, Π.Γ.1073/81 (αξζ.2-17, 40-42), Τ.Α. αξζ. 3046/304/89 (αξζ.8-αζθάιεηα 

θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), Κ.Τ.Α. 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, Π.Γ. 396/94 (αξζ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη 

νη ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Τ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Π.Γ.455/95 θαη ε ηξνπ. 

απηνχ : Π.Γ.2/06, Π.Γ.305/96 (αξζ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ). 

5.3  Ιθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε 

ζηέγεο. 

Π.Γ.778/80, Π.Γ.1073/81 (αξζ.34-44), Ν.1430/84 (αξζ. 7-10), Κ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93, 

Π.Γ.396/94 (αξζ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Π.Γ. 155/04, Π.Γ.305/96 (αξζ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α 

παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14). 

5.4  Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο. 

Π.Γ.95/78, Π.Γ.1073/81 (αξζ.96, 99, 104, 105), Π.Γ. 70/90 (αξζ.15), Π.Γ. 396/94 (αξζ.9 παξ.4 

παξαξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, Κ.Τ.Α. αξ.νηθ.16289/330/99. 

5.5  Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο,δεμακελέο, θ.ι.π.). 

Π.Γ.778/80, Π.Γ.1073/81 (αξζ.26- 33, αξ.98), Τ.Α. 3046/304/89, Π.Γ.396/94 (αξζ.9 παξ.4 παξαξη. 

ΗΗΗ), Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 



5.6  Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ. 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο 

θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο 

έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 

Ν.495/76, Π.Γ.413/77, Π.Γ.225/89, Κ.Τ.Α. 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, 

Ν.2168/93, Π.Γ.396/94 (αξζ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : 

Τ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Τ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Π.Γ.455/95 θαη ε 

ηξνπ. απηνχ : Π.Γ.2/06, Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 

5.7  Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα. 

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε 

πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) 

Π.Γ.1073/81 (αξζ.100), Ν.1430/84 (αξζ.17), Π.Γ.396/94 (αξζ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), Τ.Α. 

3131.1/20/95/95, Π.Γ.305/96 (αξζ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13). 

6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

A.ΝΟΜΟΗ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Ν. 4412/16 

 

Β. 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΑΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 

Π.Γ. 413/77 

Π.Γ. 95/78 

Π.Γ. 216/78 

Π.Γ. 778/80 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 225/89 

Π.Γ. 31/90 

Π.Γ. 70/90 

Π.Γ. 85/91 

Π.Γ. 499/91 

Π.Γ. 395/94 

Π.Γ. 396/94 

Π.Γ. 397/94 

Π.Γ. 105/95 

Π.Γ. 455/95 

Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 89/99 

Π.Γ. 304/00 

Π.Γ. 155/04 

Π.Γ. 176/05 

Π.Γ. 149/06 

Π.Γ. 2/06 

Π.Γ. 212/06 

Π.Γ. 82/10 

Π.Γ. 57/10 

 

 

Φ.Δ.Κ. 337/Α/76 

Φ.Δ.Κ. 126/Α/83 

Φ.Δ.Κ. 49/Α/84 

Φ.Δ.Κ. 147/Α/93 

Φ.Δ.Κ. 57/Α/99 

Φ.Δ.Κ. 50/Α/07 

Φ.Δ.Κ. 116/Α/08 

Φ.Δ.Κ. 84/Α/10 

Φ.Δ.Κ. 249/Α/12 

Φ.Δ.Κ. 147/Α/16 

 

 

Φ.Δ.Κ. 128/Α/77 

Φ.Δ.Κ. 20/Α/78 

Φ.Δ.Κ. 47/Α/78 

Φ.Δ.Κ. 193/Α/80 

Φ.Δ.Κ. 260/A/81 

Φ.Δ.Κ. 106/Α/89 

Φ.Δ.Κ. 31/Α/90 

Φ.Δ.Κ. 31/Α/90 

Φ.Δ.Κ. 38/Α/91 

Φ.Δ.Κ. 180/Α/91 

Φ.Δ.Κ. 220/Α/94 

Φ.Δ.Κ. 220/Α/94 

Φ.Δ.Κ. 221/Α/94 

Φ.Δ.Κ. 67/Α/95 

Φ.Δ.Κ. 268/Α/95 

Φ.Δ.Κ. 212/Α/96 

Φ.Δ.Κ. 94/Α/99 

Φ.Δ.Κ. 241/Α/00 

Φ.Δ.Κ. 121/Α/04 

Φ.Δ.Κ. 227/Α/05 

Φ.Δ.Κ. 159/Α/06 

Φ.Δ.Κ. 268/Α/06 

Φ.Δ.Κ. 212/Α/06 

Φ.Δ.Κ. 145/Α/10 

Φ.Δ.Κ.97/Α/10 

 

Γ.ΤΠΟΤΡΓΗΚΔΑΠΟΦΑΔΗ

 

Τ.Α. 130646/84 

Κ.Τ.Α. 3329/89 

Κ.Τ.Α. 8243/1113/91 

Κ.Τ.Α. αξ.νηθ.Β.4373/1205/93 

Κ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93 

Κ.Τ.Α. αξ.8881/94 

Τ.Α. αξ.νηθ.31245/93 

Τ.Α. 3009/2/21-γ/94 

Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 

Τ.Α. 3131.1/20/95/95 

Τ.Α.Φ.6.9/13370/1560/95 

Τ.Α.Φ6.9/25068/1183/96 

Τ.Α.αξ.νηθ.Β.5261/190/97 

Κ.Τ.Α.αξ.νηθ.16289/330/99 

Κ.Τ.Α. αξ.νηθ.15085/593/03 

Κ.Τ.Α. αξ.Γ13ε/4800/03 

Κ.Τ.Α. αξ.6952/11 

Τ.Α. 3046/304/89 

Τ.Α.Φ.28/18787/1032/00 

Τ.Α. αξ.νηθ.433/2000 

Τ.Α. ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 

Τ.Α. ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 

Τ.Α.ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 

Τ.Α. ΓMEO/Ο/613/11 

Τ.Α. 21017/84/09 

Ππξνζβεζηηθήδηάηαμε7, 

Απφθ.7568.Φ.700.1/96 

 

Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ  

ΔΓΚΤΚΛΗΟ27/03 

 

 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ6/08 

 

 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ.ΔΠ.Δ 

 

Φ.Δ.Κ  154/Β/84 

Φ.Δ.Κ. 132/Β/89 

Φ.Δ.Κ. 138/Β/91 

Φ.Δ.Κ. 187/Β/93 

Φ.Δ.Κ. 765/Β/93 

Φ.Δ.Κ. 450/Β/94 

Φ.Δ.Κ. 451/Β/93 

Φ.Δ.Κ. 301/Β/94 

Φ.Δ.Κ. 73/Β/94 

Φ.Δ.Κ. 978/Β/95 

Φ.Δ.Κ. 677/Β/95 

Φ.Δ.Κ. 1035/Β/96 

Φ.Δ.Κ. 113/Β/97 

Φ.Δ.Κ. 987/Β/99 

Φ.Δ.Κ. 1186/Β/03 

Φ.Δ.Κ. 708/Β/03 

Φ.Δ.Κ. 420/Β/11 

Φ.Δ.Κ. 59/Γ/89 

Φ.Δ.Κ. 1035/Β/00 

Φ.Δ.Κ. 1176/Β/00 

Φ.Δ.Κ. 686/Β/01 

Φ.Δ.Κ. 266/Β/01 

Φ.Δ.Κ. 16/Β/03 

Φ.Δ.Κ. 905/Β/11 

Φ.Δ.Κ. 1287/Β/09 

Φ.Δ.Κ. 155/Β/96 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ 

Π/208/12-9-03 

 

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/ 

νηθ/215/31-3-08 

 

ΑΡ.ΠΡ.10201/12 

ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ 

 

15.8 ρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο (.Α.Τ.) - Φάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο (Φ.Α.Τ.) 
1. Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο : Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο 

ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

2. χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ). Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Ωο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο: 

2.1 Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 

2.2 Οξηζκφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ 

ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο, θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ 

Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν.1568/85, Π.Γ.17/96, Π.Γ. 



305/96, Π.Γ.294/88). Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη 

πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ 

αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ 

ΑΤ θαη ΦΑΤ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θιπ ν 

αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (Π.Γ.95/99, 

Π.Γ.17/96) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞΤΠΠ). 

2.3 Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ. 

2.4 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ. 

2.5 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη' ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα: αλαθνξά 

αηπρήκαηνο, δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, αληηκεηψπηζε 

έθηαθηεο αλάγθεο, ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ηαηξηθέο εμεηάζεηο 

εξγαδνκέλσλ 

2.6 Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ πρ γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ 

ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην .Α.Τ. ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο. 

2.7 Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε 

ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ 

άιισο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ε έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη 

επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά. 

2.8 Άιιεο πξνβιέςεηο Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην Έξγν πξνο ην 

αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε ζέκαηα ΑΤΔ Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

εξγνηάμην. 

Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο. 

2.9 Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ.. Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ 

Φ.Α.Τ., ηνλ νπνίν παξαδίδεη ζε δχν απιά αληίγξαθα θαη δχν αληίγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο. Ζ παξάδνζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ 

Τπεξεζία ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηνχλ νη 

νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηα ζρέδηα ζχκθσλα κε ηελ θαηαζθεπή ηνπο (asbuilt) φπνπ απηφ είλαη 

δπλαηφ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ θαη φπνπ δελ είλαη δπλαηφ ζα επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία λα 

θαηαηεζεί ζθαξίθεκα ή θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Σν .Α.Τ. αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (Φ.Α.Τ.) εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη 

(κε ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο ζρέδηα). πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά 

θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ (θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ζηελ Σερληθή Τπεξεζία 

ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο γηα ην αξρείν ηνπο, ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ Τπεξεζία 

.Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. ζηνλ αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε ησλ 

αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην. 

Σν .Α.Τ. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

1. Γεληθά 

 είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 

 ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

 αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ 

 ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

 ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ .Α.Τ.. 

2. Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο. 

3. ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

4. Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

5. Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. 

6. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ. 

7. Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ. 

8. Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. 

εηδηθνί ηχπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θ.ι.π. θαη 

δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο. 



9. Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη απνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

10. Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη απφθαζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο  

επηθηλδπλφηεηαο π.ρ. 

Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ 

Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

 ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 

11. Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

12. Καζψο ην έξγν αθνξά θαη νδνχο ρξεηάδεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

επηθηλδπλφηεηα ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη απφιπηε πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ δηεξρφκελσλ νρεκάησλ. 

13. Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα 

ηελ πξφιεςή ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο. 

(Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ.305/96).  

Ο Φ.Α.Τ. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

1. Γεληθά: 

 είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 

 αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ 

 αξηζκφ αδείαο 

 ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

 ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ Φ.Α.Τ. 

2. ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ: 

 ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

 παξαδνρέο κειέηεο 

 ηα ζρέδηα "’φπσο θαηαζθεπάζηεθε" ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ.  Έξγν ή ηκήκα 

έξγνπ πνπ αθνξά ακηγψο ζε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δελ απαηηεί ζρέδηα "σο 

θαηαζθεπάζζε". 

3. Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα  

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ έξγνπ, π.ρ. εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θ.ι.π. Δλδεηθηηθά νη 

νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ 

εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, 

αεξίσλ, αηκνχ, θ.ι.π.) ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ι.π. 

4. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ.  

Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη : 

 Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ  

έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα 

δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ. 

 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. 

νδεγίεο xξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε  

εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ 

θ.ι.π.. 

 Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ 

πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην .Α.Τ. θαη ν Φ.Α.Τ. ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε 

ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππν-

ρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ .Α.Τ, Φ.Α.Τ.. 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κχξηνπ ηνπ Έξγνπ. 

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ 

θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ 

απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

Άξζξν 16ν– Γηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 
16.1 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα εθηειεί θάζε εξγαζία πνπ 



ζα απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεκπφδηζηεο θαη αζθαινχο θπθινθνξίαο ζην νδηθφ δίθηπν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

16.2 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δείμεη δπζηξνπία ή θσιπζηεξγεί ζηε ζπληήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ, ηφηε ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζε 

ηξίηνπο εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή δελ παχεη λα θέξεη 

αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε ηπρφλ αηχρεκα ιφγσ ακέιεηαο ή κε ιήςεο ησλ απαηηνπκέλσλ πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ. 

 

Άξζξν 17ν– Πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο - Έθδνζε αδεηψλ 

17.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε (θάζε ζρεηηθήο δαπάλεο 

πεξηιακβαλνκέλεο ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη φθεινο), πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ελ 

θαηξψ θαζαίξεζε θαη απνθφκηζε ησλ ππφ ηνπ Π.Γ.447/75 (Φ.Δ.Κ. 142/Σεχρνο Α’/17-07-1975), ε ελ ηζρχεη 

λενηέξσλ, επηβαιινκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηθξαγκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

17.2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην άπαληα 

ηα πξνβιεπφκελα ππφ ησλ φξσλ ηεο πγηεηλήο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ.447/75 (Φ.Δ.Κ. 142/Σεχρνο Α’/17-07-

1975) ε ελ ηζρχεη λενηέξσλ. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ θαηά λφκν 

απαηηνπκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απφ ην λφκν επηβαιινκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

17.3 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ  

γηα ηελ έθδνζε ησλ θάζε είδνπο αδεηψλ, επ' νλφκαηη ηνπ  (π.ρ. Οηθνδνκηθή, Μηθξήο Κιίκαθαο, πκβνχιην 

Αξρηηεθηνληθήο, Αξραηνινγίαο, Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, Αζηπλνκίαο, Ππξνζβεζηηθήο, Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο, Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη θάζε άιιε άδεηα) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Ννκνζεζία ή αιινχ θαη πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε θάζε είδνπο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο θαζίζηαηαη 

νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ελ ηζρχεη δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσο ησλ 

εξγαζηψλ. Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ) ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ αλάδνρν θάζε απαηηνχκελε ζπλδξνκή 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμαζθάιηζεο ησλ αλσηέξσ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ, παξέρνληαο ηα επίζεκα 

ζηνηρεία θαη ζρέδηα αλ ππάξρνπλ ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 18ν– Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο 
Ηζρχνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ζην άξζξν 132 θαη 156 ηνπ Ν.4412/2016. 

18.1 χκθσλα κε ην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016, νη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη 

ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, 

αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηηο νπνίεο κπνξεί 

λα πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ 

ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο 

φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή 

πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-

πιαίζην. 

β) γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα, ππεξεζίεο ή αγαζά απφ ηνλ αξρηθφ αλάδνρν, ηα νπνία θαηέζηεζαλ 

αλαγθαία θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή αλαδφρνπ: 

αα) δελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, π.ρ. απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ 

παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη 

ββ) ζα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. 

Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο 

αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο. 

18.2 χκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016 : 

α) Σν έξγν εθηειείηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Ο 

θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα αλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν, νχηε ζηελ 

πξψηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξνβιέπησλ 

πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, λα 

ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο δελ κπνξνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε, ρσξίο λα 



δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ή φηαλ απηέο νη εξγαζίεο, 

κνινλφηη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ 

ηειεηνπνίεζή ηεο ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή ηεο θχζε.  

β) Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηε 

ζχληαμε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο απαγνξεχεηαη λα 

ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο, ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φ.Π.Α.. 

Οη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο κέρξη 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 

δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη άλεπ λέαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

πιεξνχληαη αζξνηζηηθά ε πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 18.1 θαη ε παξάγξαθνο 18.2. 

18.3 Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 14, δελ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε ζχληαμε 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) ηεο παξαγξάθνπ 18.2 ή ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ 

πιεξσκή ηνπο. Ζ εθηέιεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

θαη, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, απαηηείηαη γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ιακβάλνληαη 

νη ηηκέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο λέεο εξγαζίεο ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016. 

18.4 Κάζε ζχκβαζε επφκελε ηεο αξρηθήο ζπλνδεχεηαη απφ Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ 

(Α.Π.Δ.) πνπ πεξηιακβάλεη ηδίσο ηηο ελδείμεηο ησλ εξγαζηψλ, ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ, ηα κεγέζε ησλ 

πνζνηήησλ, ηηο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνπξάηεζεο ηνπ αξρηθά αλαηεζέληνο έξγνπ, ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνο θαηάξηηζε λέαο 

ζχκβαζεο. 

Πεξηιακβάλεη αθφκε θαη ην θνλδχιην ησλ απξφβιεπησλ, θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε δαπάλε γηα 

αλαζεψξεζε, θαη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Οη δαπάλεο γηα εγθεθξηκέλεο απνδεκηψζεηο κε 

ππνθείκελεο ζε Φ.Π.Α. πεξηιακβάλνληαη ζε δηαθξηηή ελφηεηα ηνπ Α.Π.Δ. γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 

νηθνλνκηθήο εηθφλαο ηνπ έξγνπ. 

18.5 Ωο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζην 

νηθείν άξζξν ηεο δηαθήξπμεο ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη ζηελ παξ.3 β ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ N.4412/2016. 

18.6 Αλ ζηνλ Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο 

δελ ππάξρνπλ ηηκέο κνλάδαο, ν Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν πνπ θαλνλίδεη ηηο 

ηηκέο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. Ο θαλνληζκφο ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γίλεηαη κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή 

θαηά ζεηξά ησλ πεξηπη. α, β θαη γ παξ. 5 άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016. 

18.7 Οη Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Δξγαζηψλ θαη ηα Πξσηφθνιια Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο 

Νέσλ Δξγαζηψλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζπληάζζνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ππνγξάθνληαη απφ 

ηνλ αλάδνρν αλεπηθχιαθηα ή κε επηθχιαμε. Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ ππνγξαθή, ηνπ θνηλνπνηείηαη ν 

αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο θαη ηα πξσηφθνιια, ζχκθσλα κε ην άξζξν 143 ηνπ Ν.4412/2016. ηελ 

πεξίπησζε απηή, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ππέγξαςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα κε επηθχιαμε, 

δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε. Ο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ θαη ηα πξσηφθνιια λέσλ ηηκψλ 

εγθξίλνληαη κε ή ρσξίο δηνξζψζεηο απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, ζηελ νπνία δηαβηβάδνληαη καδί κε ηελ 

έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ αλάγθε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ηνλ ηξφπν θαλνληζκνχ 

ησλ ηηκψλ θαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Αλ έρεη ππνβιεζεί έλζηαζε δηαηππψλεηαη θαη ε γλψκε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο απηήο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ 

Πίλαθα Δξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ρσξίο απηφ λα ζίγεη 

ηα δηθαηψκαηά ηνπ γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο. 

 

Άξζξν 19ν– Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ 

Ηζρχνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ζην άξζξν 168 ηνπ Ν.4412/2016. 

19.1 Όηαλ ιήμεη ε πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ν επηβιέπσλ ή ην 

εληεηαικέλν φξγαλν ηεο επίβιεςεο αλαθέξεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζε δηάζηεκα δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο, αλ ηα έξγα έρνπλ πεξαησζεί θαη έρνπλ ππνζηεί 

ηθαλνπνηεηηθά ηηο δνθηκαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ή αλ ηα έξγα δελ έρνπλ πεξαησζεί, νπφηε 

αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηηο εξγαζίεο πνπ απνκέλνπλ γηα εθηέιεζε. Αλ νη εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί, ν 

πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο πην πάλσ 

αλαθνξάο, εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ εκέξα πνπ πεξαηψζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ (βεβαίσζε πεξάησζεο 

ησλ εξγαζηψλ) ηελ νπνία θνηλνπνηεί ακειιεηί ζηνλ αλάδνρν. Δάλ ε βεβαίσζε δελ εθδνζεί κέζα ζηελ πην 

πάλσ πξνζεζκία, ηφηε ζεσξείηαη φηη έρεη εθδνζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ 

αλάδνρν ζρεηηθήο έγγξαθεο φριεζεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν.4412/2016. Σελ έθδνζε 

ηεο βεβαίσζεο κπνξεί λα δεηήζεη ν αλάδνρνο θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ αλ έρεη πεξαηψζεη ηα 



έξγα. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαδηθαζίεο ησλ πξψησλ εδαθίσλ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. Ζ βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ δελ αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, ε νπνία 

δηελεξγείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ. 

19.2 Αλ ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πεξαησζεί δηαπηζησζνχλ επνπζηψδεηο κφλν ειιείςεηο πνπ δελ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, γλσζηνπνηεί κε 

δηαηαγή ηνπ πξνο ηνλ αλάδνρν ηηο ειιείςεηο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ε βεβαίσζε πεξάησζεο εθδίδεηαη κεηά ηελ εκπξφζεζκε 

απνθαηάζηαζή ησλ ειιείςεσλ θαη αλαθέξεη ην ρξφλν πνπ πεξαηψζεθε ην έξγν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε 

ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο. 

19.3 Αλ νη εξγαζίεο δελ έρνπλ πεξαησζεί ή νη ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ δελ είλαη 

επνπζηψδεηο 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 159 θαη 160 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν 20ν– Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε 

Σα πεξαησκέλα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα δνζνχλ πξνο ρξήζε, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη 

ζην άξζξν 29 (ηνπ Μέξνπο Η ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) ηεο παξνχζεο, θαζψο θαη ζην 

άξζξν 169 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν 21ν– Πξνζσξηλή - νξηζηηθή παξαιαβή, ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο 

21.1 ε φηη αθνξά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ην ρξφλν ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ θαη 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 170, 171, 172 ηνπ Ν.4412/2016. 

21.2 Γηα ηελ Πξνζσξηλή παξαιαβή εθηφο ησλ άιισλ ζην άξζξν 170 ηνπ Ν.4412/2016 ηζρχνπλ 

ηα αθφινπζα: 

α.  Μεηά ηε βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ ην έξγν παξαιακβάλεηαη πξνζσξηλά. Με ηελ 

πξνζσξηλή παξαιαβή ειέγρνληαη νη εξγαζίεο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Οη εξγαζίεο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ παξαιακβάλνληαη καδί κε ηηο εξγαζίεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

β.  Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ 

έξγνπ δειαδή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε θέξεηαη σο εκεξνκελία πνπ 

απηφ πεξαηψζεθε ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 168, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ, αλ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, κέζα ζε 

δχν (2) κήλεο απφ ηηο πην πάλσ εκεξνκελίεο, ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ «φπσο θαηαζθεπάζηεθε». Αλ ε ηειηθή 

επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κεηαγελέζηεξα, ε πην πάλσ 

πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο 

θαη ηνπ κεηξψνπ έξγνπ. Αλ δελ ππνβιεζεί ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν έξγνπ απφ ηνλ 

αλάδνρν, ε πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 

αλάδνρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ππεξεζία. Αλ 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 ζρεηηθήο εηδηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα 

ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 141. Αλ ν αλάδνρνο δελ παξαζηεί θαηά ηελ παξαιαβή ή ππνγξάςεη «κε επηθχιαμε» ην 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα εμήληα (60) 

εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή εηδηθήο φριεζεο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ «κεηξψνπ έξγνπ», ηα ηεχρε, νη εθζέζεηο, ηα ζρέδηα, νη πίλαθεο, ηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα 

θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ην ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη ε κνξθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Με 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη θπξψζεηο 

πνπ επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ κεηξψνπ, ε δηαδηθαζία 

επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ, ηα αξκφδηα φξγαλα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

21.3 Γηα ην ρξφλν ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ εθηφο ησλ άιισλ πνπ αλαθέξνληαη ζην  

άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/2016 : Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ 

θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 157 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν.4412/2016 θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ 

ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη γεληθά ζε δεθαπέληε (15) κήλεο, ππφ ηελ επηθχιαμε 

ησλ νξηδνκέλσλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ θξηηήξην αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ήηαλ ε πξνζαχμεζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε ζη' ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.4412/2016. ε εληειψο εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί κε ηα 



ζπκβαηηθά ηεχρε λα νξίδεηαη κεγαιχηεξνο ρξφλνο εγγχεζεο ελδερνκέλσο θαη κε ηδηαίηεξν 

αληάιιαγκα, φρη φκσο κεγαιχηεξνο απφ ηξία (3) έηε. Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ δεκνπξάηεζεο 

κέρξη 250.000,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α., εθφζνλ ε θχζε ησλ εξγαζηψλ ην επηηξέπεη ή γηα έξγα 

πνπ δελ λνείηαη καθξνρξφληα ζπληήξεζή ηνπο, κπνξεί κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε λα θαζνξίδεηαη 

ρξφλνο εγγχεζεο κηθξφηεξνο ησλ δεθαπέληε (15) κελψλ. Ο ρξφλνο εγγχεζεο αξρίδεη απφ ηε 

βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλ κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ απηή ππνβιεζεί απφ ηνλ 

αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε νπνηνλδήπνηε 

άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε. 

21.4 Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

επηζεσξεί ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε 

ηνπο. Δξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θινπψλ ή βαλδαιηζκψλ απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ 

νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη 

ζηνλ αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία. Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα 

εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ 

αλαδφρνπ ή φπσο αιιηψο πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Οη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ζπληήξεζεο 

θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ ηεχρνο ν κνξθφηππνο ηνπ νπνίνπ θαη ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο πξνβιέπεηαη ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ή ζπκθσλνχληαη κε ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 

21.5 Γηα ηελ Οξηζηηθή παξαιαβή εθηφο ησλ άιισλ ζην άξζξν 172 ηνπ Ν.4412/2016 ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

α.  ηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ 

παξαγξάθσλ 3, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 170, φζνλ αθνξά ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο γηα ην 

αληηθείκελν ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

β.  Ζ νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηά ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο 

απφ ηνλ αλάδνρν ζπληήξεζεο. Πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηφηε πνπ ιήγεη 

ν ρξφλνο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171. Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα 

ζε απηήλ ηελ πξνζεζκία, ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά 

ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο εηδηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη 

ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 141. Αλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή. 

γ.  Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν φζνλ αθνξά ηελ 

θαιή θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ. 

δ.  Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα. ε πεξηπηψζεηο εηδηθψλ έξγσλ, κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε κπνξεί λα νξίδνληαη πξφζζεηεο 

επζχλεο ή ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

ε.  Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 178 εθαξκφδνληαη είηε 

ε νξηζηηθή παξαιαβή δηελεξγεζεί πξαγκαηηθά είηε ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

ζη.  Ζ ζπληέιεζε ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο παξαγξαθήο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε πνπ δελ έρνπλ ήδε παξαγξαθεί, 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

δ.  Αλ ε παξαιαβή ζπληειεζζεί απηνδίθαηα θαη δηαπηζησζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ δηαθνξέο ζηηο 

πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ην 

εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. 

ε.  Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν Φάθεινο 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.). 

 

Άξζξν 22ν– Μεηξψν ηνπ έξγνπ - Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

22.1 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

βεβαίσζεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ κέζα ζε δπν (2) κήλεο λα ππνβάιεη ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην 

κεηξψν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ «φπσο θαηαζθεπάζηεθε» 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ «κεηξψνπ έξγνπ», ηα ηεχρε, νη εθζέζεηο, ηα ζρέδηα, νη 

πίλαθεο, ηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ην ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 

ζέκα. 

Δηδηθφηεξα κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ ππεξεζία, 

δηακέζνπ ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, δχν ζεηξέο ζρεδίσλ θαη ηεπρψλ ζε ραξηί θαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

θαζψο θαη δχν αληίγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φισλ ησλ έξγσλ πνπ εθηειέζηεθαλ, φπσο απηά 

θαηαζθεπάζηεθαλ ηειηθά, δειαδή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηνξζψζεσλ, νη νπνίεο 



ίζσο έγηλαλ ζηα ζρέδηα πνπ εγθξίζεθαλ αξρηθά. πγθεθξηκέλα: 

 Γεληθή νξηδνληηνγξαθία ππφ θιίκαθα 1:5.000 πνπ ζα απεηθνλίδεη ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ φπσο 

θαηαζθεπάζζεθε θαη ζα πεξηέρεη ηα δηάθνξα ρσξνζηαζκηθά ζεκεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε πίλαθα ησλ πςνκέηξσλ ηνπο, ηα δηάθνξα ηνπσλχκηα, ηηο 

νλνκαζίεο ησλ θάζε είδνπο έξγσλ θ.ι.π.. 

 Οξηδνληηνγξαθίεο ππφ θαηάιιειε θιίκαθα (πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία, έηζη ψζηε ηα ζρέδηα λα είλαη επαλάγλσζηα θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ πξννξηζκφ 

ηνπο) ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη νξηδνληηνγξαθίεο απηέο ζα ζπληαρζνχλ 

κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο ηεο κειέηεο, ζηηο νπνίεο ζα γίλνπλ νη δηνξζψζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζε 

φζεο ζέζεηο εθαξκφζηεθαλ ηπρφλ παξαιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα απεηθνλίδνπλ φια ηα 

έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ. 

 Μεθνηνκέο φισλ ησλ γξακκηθψλ έξγσλ ππφ θαηάιιειε θιίκαθα γηα ηα κήθε θαη δεθαπιάζηα 

ησλ κεθψλ θιίκαθα γηα ηα χςε, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 Σππηθέο δηαηνκέο θαη δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο θαη δηαλεκεκέλεο 

ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηα έξγα «φπσο 

θαηαζθεπάζζεθαλ». 

Σα παξαπάλσ ζα παξαδίδνληαη ζε έληππε κνξθή θαη ζε CD-R ηα νπνία ζα είλαη αξηζκεκέλα 

θαη ζα θέξνπλ ηα εμήο: 

α) Σν φλνκα ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο ή θνηλνπξαμίαο.  

β) Σν ηίηιν ησλ παξαδνηέσλ. 

γ) Σε ζέζε ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο ηκήκαηνο.  

δ) ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. 

ε) ηα πεξηερφκελα ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ειεθηξνληθά (ζε κνξθή αξρείνπ θεηκέλνπ) θαη ζε 

έληππε κνξθή. 

ε φια ηα παξαπάλσ ζρέδηα ζα ππάξρεη ν αληίζηνηρνο ηίηινο θαηά ηα πξφηππα ησλ ζρεδίσλ ηεο 

κειέηεο, θαη ε έλδεημε: ΟΠΩ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ. 

 Σεχρνο ηερληθήο έθζεζεο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηηο δπζρέξεηεο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή, ζε εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, ζηηο αλάγθεο κειινληηθήο 

ζπληήξεζεο, ζηνλ απνινγηζκφ πνζνηήησλ θαη θφζηνπο ηνπ έξγνπ, φπσο επίζεο θαη ζε θάζε 

άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ζα κπνξνχζε, κειινληηθά, λα ρξεζηκεχζεη 

ζην έξγν. 

 Σεχρνο κε θσηνγξαθίεο απφ φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ (θαη ςεθηαθά). 

 ην εμψθπιιν ησλ ηεπρψλ ζα εθηππσζεί ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα πνπ ζα 

εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή ηεο, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 170 ηνπ Ν.4412/2016, ηειηθήο επηκέηξεζεο, επί πιένλ ζπλεπάγεηαη ηελ ζχληαμε θαη εθηχπσζή ηνπ 

απφ ηελ ππεξεζία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. Οη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε θαη παξαγσγή 

φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεσξνχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

22.2 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη, καδί κε ηα ζρέδηα απφ ηελ εθηέιεζε πιήξεηο νδεγίεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηα Διιεληθά, φπσο θαη ηερληθά εγρεηξίδηα θαη 

θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ ζε πέληε (5) αληίηππα, ησλ Μεραλεκάησλ πνπ ηπρφλ εγθαηαζηάζεθαλ απφ 

απηφλ θαη γηα θάζε κηα ζέζε. 

22.3 Ο αλάδνρνο ζπληάζζεη επίζεο θάθειν πξνεθηίκεζεο ηεο δαπάλεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, κε βάζε ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, πνπ αθνξνχλ ζε 

θζνξέο ιφγσ ζπλήζνπο ρξήζεο ηνπ έξγνπ. 

22.4 Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν Φάθεινο 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.), ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΓΔΔΠΠ/νηθ.433/19-09-2000 (Β'1176) ηνπ 

Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. 

 

Άξζξν 23ν– Κήξπμε έθπησηνπ 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο αλ δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ αλάδνρν, θ.ι.π., θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 160 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν 24ν-Σειηθέο Γηαηάμεηο- Πιεξνθνξηαθή Πηλαθίδα 

                         24.1 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνυπνηίζεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη γλψζε ησλ  

δπζρεξεηψλ ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ (φπσο γίλεηαη ιεπηνκεξεηαθή αλαθνξά ζε άιιεο ζέζεηο ησλ ηεπρψλ      



δεκνπξάηεζεο) ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο θαη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 

απφ θάζε πιεπξά, πεγψλ θαη πιηθψλ θάζε είδνπο θιπ., φπσο θαη ησλ ελδερνκέλσλ δπζρεξεηψλ θαη 

θαζπζηεξήζεσλ, απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θαη φηη έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ, φηη δελ ζα ηνπ αλαγλσξηζηεί θακία 

απαίηεζε ζρεηηθή κε απνδεκίσζε, θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ιφγσ ησλ παξαπάλσ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ  

θαζπζηεξήζεσλ, ησλ δπζρεξεηψλ θάζε είδνπο θαη ηέινο φηη έρεη κειεηήζεη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία πνπ  

ζπληζηνχλ, καδί κε απηήλ ηελ Δ..Τ., ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

                         24.2 Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη ζε άιιεο ζέζεηο, ν Αλάδνρνο είλαη πνηληθά θαη αζηηθά ππεχζπλνο γηα 

νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή νπνηνδήπνηε ηξίην, απφ νπνηαδήπνηε αηηία πνπ 

έρεη ζρέζε κε ην Έξγν.  

24.3 Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο  δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4412/16 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 

ηεχρνο Α’): Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ  (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΦΔΚ 2221Β/30-7-2012 «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα 

Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ θαη 

ηζρχνπλθαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ  θαη ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζηνηρείσλ 

ηεο  κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο.   

24.4 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ ζηήξημε 

πνπ ιακβάλνπλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Να θαηαζθεπάζεη 

θαη λα αλαξηήζεη, ρσξίο επηπιένλ ακνηβή, ζε ζέζεηο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία 

πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα γηα ην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο (ΔΔ) αξηζ.808/2014 

(Άξζξν 13, Παξάξηεκα III) θαη αξηζκ. 669/2016 (Άξζξν 1, Παξάξηεκα III)  (ΔΓΣΑΑ) θαη ηνλ νδεγφ 

επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020.    

               

 

 

 

          

      

Πξψηε 17/03/2020 

Ζ πληάμαζα 

 

 

 

Γξακκαηηθνπνχινπ Μαξία 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ. 

Διέγρζεθε                                                                      

Πξψηε 17/03/2020 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ 

Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 

 

Μεξηδάλνο Υξήζηνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

 

Θεσξήζεθε 

Πξψηε 17/03/2020 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο 

Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 

 

Ηαζσλίδεο Υαξάιακπνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
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