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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α'- ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ - ΟΡΗΜΟΗ 

1.1. Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) αθνξά ζηνπο Γεληθνχο θαη 

Δηδηθνχο Όξνπο θαη πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κε βάζε ηηο νπνίεο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηηο ηζρχνπζεο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, ηα δηαγξάκκαηα, κειέηεο, ηππηθέο δηαηνκέο θιπ, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηνλ 

Φνξέα, θαζψο θαη ηηο έγγξαθεο δηαηαγέο ηνπ, ζα εθηειεζζεί ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο. 

1.2. Γηα ηελ εξγνιαβία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ "εθηέιεζε ή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ" ηεο επηθεθαιίδαο 

ηζρχνπλ νη φξνη δεκνπξάηεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3. Ο φξνο "εθηέιεζε ή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ" ζεκαίλεη ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ, ηελ εθπφλεζε ησλ 

ηπρφλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ, (εξεπλεηηθψλ, αδεηνδφηεζεο θιπ) ή θαη 

κηθξνηξνπνπνηήζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Φνξέα θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ρσξίο αιιαγή ηνπ βαζηθνχ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ) θαη ηελ ηπρφλ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ 

εξεπλψλ, φια κε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε 

επί πιένλ ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο. 

1.4. Οπνπδήπνηε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε αλαθέξεηαη ν φξνο «θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ» λνείηαη φηη νξίδεηαη ζην άξζξν 29.2 ηεο παξνχζαο. 

 

AΡΘΡΟ 2. ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΠΖΓΔ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ 

2.1. Πνηόηεηα Τιηθώλ 

2.1.1. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηεο αγνξάο, ρσξίο 

βιάβε ή ειάηησκα. Δπίζεο, ζα είλαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα, ηνπο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, 

αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηε 

ζχλζεζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θιπ. 

2.1.2. ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο επί ηεο αμίαο 

ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ θαη νθείιεη λα 

πξνβεί ζηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπο, πξηλ ηε ρξήζε ή ηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. 

2.1.3. Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ Φνξέα, κφλνλ εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο. 

2.1.4. Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ Φνξέα ζηνλ Αλάδνρν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ 

παξαιαβή ηνπο απφ απηφλ θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηε θχιαμή ηνπο θαη γηα θάζε βιάβε, 

δεκηά ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζηα πιηθά απηά. 

2.2. Πξνζπέιαζε πξνο ζέζεηο ιήςεο πιηθώλ - θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ 

Ζ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ θαη 

θαηαζθεπήο ηερληθψλ θιπ έξγσλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Ζ δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη είλαη ηεο θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29.2 ηεο 

Δ..Τ. 

2.3. Θέζεηο απόζεζεο αθαηάιιεισλ πιηθώλ θαηά ηελ παξαγσγή πιηθώλ νδνζηξσζίαο, 

ρσκαηνπξγηθώλ, ηερληθώλ θιπ, κε ρξεζίκσλ πξντόλησλ θαηεδάθηζεο ή πιηθώλ πνπ 

πιενλάδνπλ. 

2.3.1. Γηα ηα πιηθά απφ πνηακνχο, ρείκαξξνπο θιπ νη απνζέζεηο ησλ αθαηαιιήισλ πιηθψλ νξίδνληαη 

κέζα ζην εχξνο ηεο θνίηεο απηψλ, ζε ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Φνξέα ή θαη ινηπέο 

αξκφδηεο Αξρέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Σα ελ ιφγσ πιηθά δηαζηξψλνληαη 

θαηάιιεια, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην βαζκφ ζπκππθλψζεσο 



 

 

θ.ι.π. Γηα ηα πιηθά ησλ ιαηνκείσλ νη απνζέζεηο ησλ αθαηαιιήισλ πιηθψλ νξίδνληαη ζε ζέζεηο 

πνπ βξίζθνληαη ζε νηαδήπνηε απφζηαζε πνπ εμεπξίζθνληαη κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη επηηξέπνληαη απφ ηνλ Φνξέα ή άιιεο αξκφδηεο Αξρέο. 

2.3.2.  Σα αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξντφληα εθζθαθήο θαη ηα ινηπά 

αθαηάιιεια πιηθά ζα απνηεζνχλ θαη δηαζηξσζνχλ φπσο νξίδεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, κε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα εγθξηζνχλ 

απφ ηνλ Φνξέα ή θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο. 

2.3.3. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζηελ Κ.Τ.Α. 

36259/1757/Δ103/23.8.2010 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) (ΦΔΚ Β’ 1312/24.8.2010) θαη 

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ 4834/25-01-2013 Δγθχθιην «Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθψλ εθζθαθψλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα έξγα - Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΚΤΑ 

36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312 Β). 

2.4. Τιηθά δαλείσλ 

Ο Φνξέαο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηελ εμεχξεζε θαη δηάζεζε ζηνλ Αλάδνρν πεγψλ 

ιήςεο δαλείσλ. Ζ επζχλε γηα ηε κεηαθνξά ηνπο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

γηα απφιεςε δαλείσλ νπνηαδήπνηε θαηάιιειε ζέζε, αξθεί ηα πιηθά απηά λα πιεξνχλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ηδηφηεηεο ηεο Μειέηεο θαη ησλ νηθείσλ Π.Σ.Π. 

Καηφπηλ απηνχ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ, 

είηε κε κίζζσζε είηε κε αγνξά θαηάιιεισλ ζέζεσλ. 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμεηάζεη ζε αλαγλσξηζκέλα Κξαηηθά Δξγαζηήξηα ή θαη άιια 

εξγαζηήξηα ηηο ππφδεημεο ηνπ Φνξέα, ηα πιηθά πνπ παξέρνληαη απφ πεγή πνπ εθείλνο επέιεμε, πξηλ 

πξνβεί ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. 

Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα ζπλερίδεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, κε παξαθνινχζεζε ηνπ Φνξέα. Ο Φνξέαο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, λα απνθιείζεη πεγέο πιηθψλ πνπ δελ παξέρνπλ πιηθά κε 

ηηο απαηηεηέο ηδηφηεηεο θιπ, ζχκθσλα πξνο ηε Μειέηε, ηηο ηζρχνπζεο Π.Σ.Π. θαη ηελ παξνχζα Δ..Τ. 

2.5. Πεγέο ιήςεο πιηθώλ ρσκαηνπξγηθώλ, ηερληθώλ, νδνζηξσζίαο, θιπ 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ, πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ παξνχζα θαη ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν 

ακκνράιηθν ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ άξηζηεο πνηφηεηαο κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο Π.Σ.Π. 

Ο Φνξέαο δηθαηνχηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, λα απνξξίςεη πιηθά ηα νπνία θαηά ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ νκνηνγελή αληνρή θαη πνηφηεηα ή δελ είλαη θαζαξά θαη πγηή, κε 

ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν ζπλερήο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ απφ ηελ άπνςε ηνπ 

δείθηε πιαζηηθφηεηαο, πγείαο θιπ φπσο νξίδεηαη ζηηο ΠΣΠ Α.260, Α.265 θιπ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεηαη ηα πιηθά απηά απφ θαηάιιειεο πεξηνρέο -πεγέο πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θαη πνπ επηιέγνληαη εηδηθά, έηζη ψζηε ν 

ζπληειεζηήο ησλ πιηθψλ ζε ηξηβή θαη θξνχζε θαηά ηελ δνθηκαζία LOS ANGELES λα κελ ππεξβαίλεη ηα 

φξηα ησλ νηθείσλ πξνδηαγξαθψλ. 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ρξήζε απφ ηνλ Αλάδνρν νπνηαζδήπνηε πεγήο ιήςεο θαηάιιεισλ πιηθψλ δελ 

δεκηνπξγεί ζ' απηφλ δηθαίσκα απαίηεζεο πιεξσκήο δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ, αθνχ απηή 

πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαη είλαη ηεο θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο ηνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 29.2 ηεο παξνχζεο Δ..Τ. 

2.6. Αιιαγέο ησλ πεγώλ πιηθώλ 

ε πεξίπησζε πνπ εγθξηζείζεο πεγέο απνδεηρζνχλ αθαηάιιειεο ή αλεπαξθείο, ν Αλάδνρνο ζα 

θξνληίζεη κφλνο ηνπ λα βξεη άιιεο θαηάιιειεο πεγέο πιηθψλ πνπ ζα πξνηείλεη ζηελ Τπεξεζία γηα 

έγθξηζε. Οπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε ζέζε ησλ πεγψλ απηψλ, ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα 

απαηηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Όια ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη είλαη ηεο 

θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο ηνπ. 

2.7. Γεληθά 



 

 

Γελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο 

ρξεηαζζεί λα εθηειεζζνχλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη φπνηεο δαπάλεο δηακφξθσζεο ησλ δαλεηνζαιάκσλ, πεγψλ, ιαηνκείσλ, ρψξσλ 

απφζεζεο, ζχλδεζήο ησλ κε ην ππάξρνλ δίθηπν ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, θαηαζθεπήο νδψλ 

πξνζπέιαζεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ, απαηηήζεσλ εθηέιεζεο έξγσλ επαλφξζσζεο κεηά ην πέξαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ, ή αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο απηψλ θαη ηπρφλ άιιεο δαπάλεο πνπ 

ζα πξνθχςνπλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ απφ απηφλ ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 3. ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΔΗ 

Σν πξνηεηλφκελν γήπεδν βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Γνχβεο» ηνπ Γήκνπ Εεξνχ. Πξφθεηηαη γηα δεκνηηθή 

έθηαζε εληφο ηεο Γ.Δ. Φηιηππηάδνο. Ζ έθηαζε ηνπ γεπέδνπ είλαη 6 ζηξέκκαηα πεξίπνπ.  

ε θάζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί απαιινηξίσζε έθηαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

απαιινηξηψζεηο γίλνληαη κε θξνληίδα ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ηνλ νπνίν θαη βαξχλνπλ νη επηδηθαδφκελεο 

απνδεκηψζεηο. 

Κακηά επζχλε ή ππνρξέσζε απνδεκίσζεο δελ αλαιακβάλεη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ, 

εθηφο απφ ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ζηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

Αλαδφρνπ. ' απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΘΔΜΗΔ - ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΠΡΗΜ 

4.1. πλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ 

Σν έξγν πξέπεη λα απνπεξαησζεί κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 12 ηεο Γηαθήξπμεο.  

4.2 Πνηληθέο ξήηξεο 

Πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν, γηα ππαίηηα εθ κέξνπο ηνπ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαη γηα ηηο ηπρφλ ηεζείζεο ηκεκαηηθέο θαη απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016 (Πνηληθέο ξήηξεο γηα παξαβίαζε 

πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ). 

πγθεθξηκέλα: 

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 ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην 

πνζφ ησλ ηπρφλ 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%) ηνπ αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α..  

4.3. Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ). 

 



 

 

ΆΡΘΡΟ 5. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

5.1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016 λα ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία “Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ”, αληαπνθξηλφκελν πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

5.2. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί 

λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή 

αιιεινπρία, ηελ θαηαζθεπαζηκφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, ηελ επίηεπμε ησλ ρξνληθψλ νξνζήκσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ. Σν εγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. 

5.3. Αλ ε έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή δελ 

δεηήζεη γξαπηά ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηεπθξηλήζεηο ή αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. 

5.4. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

 

ΆΡΘΡΟ 6. ΜΔΛΔΣΔ - ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΔΗ 

6.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ ηδίνπ, αθνχ ε ζρεηηθή δαπάλε 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη είλαη ηεο θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο ηνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 29.2 ηεο παξνχζεο, λα ζπληάμεη ηηο παξαθάησ - ελδεηθηηθά, φρη φκσο 

πεξηνξηζηηθά - κειέηεο θιπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε αιιά θαη ζηα ινηπά Σεχρε: 

6.1.1 Σπρφλ απαηηνχκελεο πξφζζεηεο ηνπνγξαθηθέο, εξεπλεηηθέο, εξγαζηεξηαθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

κειέηεο, έξεπλεο θιπ, απαξαίηεηεο γηα ηελ άξηηα θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

6.1.2 Όιεο νη απαηηνχκελεο κειέηεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία 

αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

6.1.3 Δάλ θαηά ηελ θαηαζθεπή παξαζηεί αλάγθε ζχληαμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζρεδίσλ, ππνινγηζκψλ 

ή κειεηψλ ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη γηα έγθξηζε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα θαη ππνινγηζκνχο 

ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ 

εξγαζηψλ. Δάλ ηα παξαπάλσ δελ ππνβιεζνχλ έγθαηξα, ε αληίζηνηρε θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ 

βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

6.2. Οκνίσο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζή ηνπ, αθνχ ε ζρεηηθή δαπάλε 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ κε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ, ζηε ζχκθσλα κε ηε 

Μειέηε αιιά θαη κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε πξνεγνχκελε έγθαηξε έθδνζε ησλ θάζε είδνπο 

αδεηψλ, εγθξίζεσλ θιπ ή ζπλδέζεσλ κε δίθηπα Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θάζε είδνπο 

εξγαζηψλ, δξαζηεξηνηήησλ, ιεηηνπξγηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ πιήξνπο έξγνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΗΜΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Δάλ παξαζηεί αλάγθε θαηαζθεπήο λέσλ εξγαζηψλ, γηα ηνλ Καλνληζκφ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ 

ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

ΆΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ 

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Αλάδνρνο κε 

θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ. Ζ αμία ησλ πιηθψλ πνπ αλαινγνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή θάζε 

εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε, θαζψο θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο ησλ κέρξη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ηεο θνξηνεθθφξησζεο θαη ζηαιίαο θαη θάζε δαπάλε ρξεζηκνπνηήζεψο ησλ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ηίκεκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη είλαη ηεο απνθιεηζηηθήο 

αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο ηνπ. 



 

 

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ πιηθψλ ζε θάζε αλάινγε εξγαζία, πξέπεη λα επξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ε Μειέηε θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο Π.Σ.Π., θαζψο θαη ηα εγθεθξηκέλα εθάζηνηε 

Σηκνιφγηα.  

ε θάζε πεξίπησζε ηα αλσηέξσ πνζνζηά ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΗ ΣΗΜΧΝ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο αλαζεψξεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 10. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΚΗΜΔ  

Όιεο νη δνθηκέο, κε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, κπνξεί λα δηελεξγνχληαη ζε 

αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα πνπ ζα επηιεγνχλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Σνλ 

Αλάδνρν βαξχλεη ε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ιήςεο δνθηκίσλ θαη εθηέιεζεο ησλ πνηνηηθψλ 

ειέγρσλ ησλ πιηθψλ ηεο θαηαζθεπήο πνπ νξίδνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νη Π.Σ.Π θαη νη ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. Οη έιεγρνη ζα γίλνληαη κε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζηελ αξρή εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ζα πξνηείλεη ζην Φνξέα αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην 

εδαθνινγηθψλ αλαιχζεσλ (θξαηηθφ ή αλαγλσξηζκέλν απφ ην Κ.Δ.Γ.Δ.), ην νπνίν ζα εγθξηζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία, θαη κε απηφ ζα ζπλεξγάδεηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ελψ ζα κπνξεί (είηε ν 

Αλάδνρνο είηε ν Φνξέαο) λα πξνζθαιεί ηνπο αξκφδηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ φηαλ αλαθχνληαη ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

Ο δηεμαγφκελνο έιεγρνο ησλ πιηθψλ (Γεηγκαηνιεςίεο θαη έιεγρνη) θαη ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ 

πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερψο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ. 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα δηελεξγεί δνθηκέο σο αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο Π.Σ.Π., 

κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο δνθηκέο πνπ ζα 

δηελεξγήζεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δξγαζηεξίνπ Γεκ Έξγσλ 

Ζπείξνπ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη εηο ηελ εθηέιεζε ησλ θάησζη ειαρίζησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ: 

Οη ελ ιφγσ δνθηκέο θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα θαη ζπλνδεχνπλ ηηο ηκεκαηηθέο επηκεηξήζεηο θαη 

ηελ ηειηθή ηνπ έξγνπ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, πξνθχςεη φηη νη γελφκελεο δνθηκέο είλαη κηθξφηεξεο ησλ ειαρίζησλ 

θαζνξηδνκέλσλ, ζα επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν πνηληθή ξήηξα θαη ζα παξαθξαηείηαη βάζεη απνθάζεσο 

ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο θαη ζα εθπίπηεη εθ ηεο πξψηεο πηζηνπνηήζεσο ηνπ 

αλάδνρνπ. Ζ πνηληθή απηή ξήηξα είλαη αλέθθιεηνο θαη δελ δχλαηαη νη ειιείπνπζεο δνθηκέο λα 

θαιπθζνχλ δηά πεξηζζνηέξσλ δνθηκψλ ζε επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ αξ. 

Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απφθαζε η. Τ.Γ.Δ. 

 

Διάρηζηνο αξηζκόο εθηειεζηέσλ δνθηκώλ 

Α΄ πκππθλώζεηο 

1) θάθε νξπγκάησλ ή εδξάζεσλ επηρσκάησλ αλά 300 κ. κήθνπο ή κηθξφηεξνπ απηνηεινχο ηκήκαηνο 

αλά θιάδν νδνχ ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

2) Δπηρσκάησλ θαη ζηξψζεσλ εμπγηάλζεσο αλά 1000 m
3
 ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

3) Τπνβάζεσλ θαη βάζεσλ κεραληθψο ζηαζεξνπνηεκέλσλ δη' εθάζηελ ζηξψζηλ αλά 300 κ. κήθνπο 

θιάδνπ νδνχ ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

4) Βάζεσλ ζηαζεξνπνηνχκελσλ δηά ηζηκέληνπ αλά 200 κ. κήθνπο θιάδνπ νδνχ ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

5) Αζθαιηηθαί επηζηξψζεηο αλά 200 κ. κήθνπο θιάδνπ νδνχ ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

 

Β΄ Διεγρνο θνθθνκεηξηθήο δηαβαζκίζεσο 



 

 

1) Αδξαλή ηερληθψλ έξγσλ (ζθπξνδέκαηα) αλά 200 Μ3 ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

2) Αδξαλή νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ αλά 300 Μ3 ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

3) Αδξαλή ζηξαγγηζηεξηψλ ή άιισλ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ π.ρ. Β 450, ιεπηά ζθπξνδέκαηα αλά 200 Μ3 

ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

 

Γ΄ Διεγρνη πιαζηηθόηεηαο θαη ηζνδπλάκνπ άκκνπ 

1) Αδξαλή νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ αλά 500 Μ3 ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

2) Αδξαλή ζθπξνδεκάησλ αλά 300 Μ3 ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

3) ηξψζεηο εμπγηάλζεσο αλά 1000 Μ3 ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

4) Αδξαλψλ πιηθψλ θαιχςεσλ (επηρξίζκαηα, ηζηκελην-θνλίεο θ.ι.π.) αλά 300 Μ2 ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

 

Γ΄ Τγεία πεηξσκάησλ 

Γηα ηα πάζεο θχζεσο αδξαλή απφ ηελ ίδηα πεγή αλά 10.000 m
3
 ή θιάζκα απηψλ, αλ πξφθεηηαη γηα 

πεγή απφ ηελ νπνία ιακβάλεηαη αδξαλέο πιηθφ ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα. ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

 

Δ΄ Γνθίκηα ζθπξνδέκαηνο 

1) Δξγνζηαζηαθό ζθπξόδεκα 

Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κία εκέξα ζα απνηειεί κηα παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ 

κηα δεηγκαηνιεςία 6 δνθηκίσλ. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ή ν επηβιέπσλ αιιά θαη ην Δξγνζηάζην 

παξαγσγήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δνθηκίσλ κηαο 

δεηγκαηνιεςίαο απφ 6 ζε 12 αλ πξφθεηηαη λα δηαζηξσζνχλ πεξηζζφηεξα απφ 11 θνξηία απηνθηλήησλ. 

Ζ δαπάλε ειέγρνπ ησλ επί πιένλ 6 δνθηκίσλ ζα βαξχλεη εθείλνλ πνπ δήηεζε ηε ιήςε ηνπο. Αλ ε 

πνζφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα δηαζηξσζεί ζε κηα εκέξα ππεξβαίλεη ηα 150 Μ3 ε δεηγκαηνιεςία 

απηήο ηεο παξηίδαο ζα πεξηιακβάλεη δψδεθα (12) δνθίκηα, πνπ δε ζα παίξλνληαη απφ δηαδνρηθά 

απηνθίλεηα, αλ απηφ είλαη δπλαηφλ. Αλ ε ζθπξνδέηεζε πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη δχν δηαδνρηθέο εκέξεο 

ηφηε ην ζθπξφδεκα ηνπ δηεκέξνπ ζα απνηειεί κηα παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα 

δεηγκαηνιεςία δψδεθα (12) ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ, απφ ηα νπνία ηα έμη (6) ζα παίξλνληαη ηελ πξψηε 

εκέξα. Αλ ε ζθπξνδέηεζε πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν δηαδνρηθέο εκέξεο, ηφηε ε 

παξηίδα θάζε δηεκέξνπ ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα δεηγκαηνιεςία δψδεθα (12) ζπκβαηηθψλ 

δνθηκίσλ, εθηφο αλ ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ δηαζηξψζεσο είλαη κνλφο, νπφηε ε παξηίδα ηεο ηειεπηαίαο 

εκέξαο ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα δεηγκαηνιεςία έμη (6) ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ. Αλ ε δηάζηξσζε 

ελφο δηεκέξνπ πξηλ ζπκπιεξσζνχλ δψδεθα (12) δνθίκηα, ηφηε ε παξηίδα ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη 

δηαζηξσζεί ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηα έμη (6) πξψηα δνθίκηα. Σα ππφινηπα δνθίκηα πνπ πηζαλψο 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δε ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο ειέγρνπο ζπκκνξθψζεσο. θπξφδεκα ην 

νπνίν δηαζηξψλεηαη ζε δχν φρη δηαδνρηθέο εκέξεο ζα απνηειεί δχν παξηίδεο θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη 

απφ δχν δεηγκαηνιεςίεο. Αλ ην έξγν απαηηεί δηάζηξσζε ρσξίο δηαθνπή γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

εκέξεο (φπσο ζπκβαίλεη ζε θαηαζθεπέο κε νιηζζαίλνληα μπιφηππν), ην ζθπξφδεκα ζα ρσξίδεηαη ζε 

λνεηέο παξηίδεο αλάινγα κε ηηο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο (π.ρ. δηάζηξσζε εκέξαο, δηάζηξσζε λχρηαο). 

Απφ έλα απηνθίλεην κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο ζα παίξλεηαη ην πνιχ έλα δνθίκην γηα ηνλ έιεγρν 

ζπκκνξθψζεσο. Αλ ε ζθπξνδέηεζε ζπκπιεξψλεηαη κε ιηγφηεξα απφ έμη (6) απηνθίλεηα, ηφηε 

επηηξέπεηαη ε ιήςε πεξηζζφηεξσλ δνθηκίσλ απφ ην ίδην απηνθίλεην, αιιά θάζε δνθίκην ζα παίξλεηαη 

αθνχ έρεη εθθνξησζεί πεξίπνπ 1 Μ3 ζθπξνδέκαηνο κεηά ηε ιήςε ηνπ πξνεγνχκελνπ δνθηκίνπ. Σν 

δνθίκην (ή ηα δνθίκηα), ην απηνθίλεην απφ ην νπνίν έγηλε ε δεηγκαηνιεςία θαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζηελ 

νπνία δηαζηξψζεθε ην θνξηίν ηνπ απηνθηλήηνπ ζα ζεκεηψλνληαη. 

2) Δξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα κηθξώλ έξγσλ. 

Αλ ην έξγν είλαη κηθξφ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνθαηαξθηηθνί έιεγρνη αληνρήο επί 

ηφπνπ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα. Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κηα εκέξα ζ' απνηειεί κηα παξηίδα 

θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα δεηγκαηνιεςία έμη (6) δνθηκίσλ, εθηφο αλ ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα δηαζηξσζεί ππεξβαίλεη ηα 150 Μ3, νπφηε ε δεηγκαηνιεςία ζα 

πεξηιακβάλεη δψδεθα (12) δνθίκηα. Ο επηβιέπσλ ή ν θαηαζθεπαζηήο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απμήζνπλ 



 

 

ηνλ αξηζκφ ησλ δνθηκίσλ απφ έμη (6) ζε δψδεθα (12) δνθίκηα. ηελ πεξίπησζε απηή ε δαπάλε ησλ επί 

πιένλ έμη (6) δνθηκίσλ ζα βαξχλεη εθείλνλ πνπ δήηεζε ηε ιήςε ηνπο. Γηα ηνπο ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο 

παίξλεηαη έλα δνθίκην απφ δηαθνξεηηθφ αλάκηγκα. Σν δνθίκην θαζψο θαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζηελ 

νπνία δηαζηξψλεηαη ην αλάκηγκα ζα ζεκεηψλνληαη. Γελ πξέπεη λα γίλεηαη επηινγή θαιψλ ή θαθψλ 

αλακηγκάησλ. Σα αλακίγκαηα απφ ηα νπνία ζα γίλεη δεηγκαηνιεςία πξέπεη λα είλαη ηπραία, ε δε εθινγή 

ηνπο απνθαζίδεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα πξηλ νινθιεξσζεί ε αλάκημε. 

3) Δξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα κεγάισλ έξγσλ 

Οη επφκελεο παξάγξαθνη ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε έξγσλ ζηα νπνία ν θαηαζθεπαζηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο απφ ηελ χκβαζε ηνπ έξγνπ λα εγθαηαζηήζεη ζπγθξφηεκα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

θαη λα δηελεξγήζεη πξνθαηαξθηηθνχο ειέγρνπο. Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κηα εκέξα ζα 

απνηειεί κηα παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα δεηγκαηνιεςία. Γηα έξγα κε δηάζηξσζε ρσξίο 

δηαθνπή ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηνλ Νέν Καλνληζκφ Ωπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο. Οη δεηγκαηνιεςίεο 

ησλ ηξηψλ πξψησλ εκεξψλ δηαζηξψζεσο ζα απνηεινχληαη απφ 12 δνθίκηα ε θάζε κία, νη δε 

δεηγκαηνιεςίεο ησλ επφκελσλ εκεξψλ απφ 3 δνθίκηα. Αλ ην ζθπξφδεκα είλαη έηνηκν, νη δεηγκαηνιεςίεο 

ζα γίλνληαη ζην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο. Σα δνθίκηα ζα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε. Κάζε δνθίκην ζα 

παίξλεηαη απφ δηαθνξεηηθφ αλά κίγκα φπσο θαη ζην εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα έξγσλ. ηε ζχκβαζε ηνπ 

έξγνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ηθαλφο αξηζκφο δνθηκίσλ πνπ ζα ειέγρνληαη ζε κηθξέο ειηθίεο, ψζηε λα 

είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ε αληνρή 28 εκεξψλ. Καηά ηα ινηπά 

ζχκθσλα κε ηνλ Νέν Καλνληζκφ Ωπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε έρεη εθαξκνγή ν λένο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 2016 (ΚΣ 2016), 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

Σ΄ Διεγρνο πνζνύ αζθάιηνπ θαη θνθθνκεηξήζεηο αζθαιηνκίγκαηνο 

Αλά ηξίσξνλ παξαγσγή ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

 

Ε΄ Διεγρνο ραξαθηεξηζηηθώλ αζθαιηνζθπξνδέκαηνο θαηά MARSALL 

Γη’ εθάζηε εκεξήζηα παξαγσγή ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

 

Ζ΄ Διεγρνο ηζνδπλάκνπ άκκνπ αδξαλώλ αζθαιηηθώλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ 

αζθαιηνκίγκαηνο 

Γη’ εθάζηελ εκεξήζηα παξαγσγή ΓΟΚΗΜΖ Mία (1) 

 

Θ' Έιεγρνο πξνζδηνξηζκνύ πγξαζίαο 

Γη’ αδξαλή ησλ βάζεσλ ησλ ζηαζεξνπνηνχκελσλ δηά ηζηκέληνπ αλά 2 ψξεο εξγαζίαο ΓΟΚΗΜΖ Mία (1). 

 

 

Γηεπθξίληζε 

Οη αλσηέξσ έιεγρνη αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν θαλνληθήο παξαγσγήο θαη εθηειέζεσο ησλ έξγσλ θαη φρη 

ζηελ πεξίνδν ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, νπφηε νη εθηεινχκελεο πνιιαπιέο δνθηκέο γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ δνθηκψλ, πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ έρεη ηζρχ θαη ε αξηζκ. ΔΚ2/9943/1055 εγθ. Δ 220/22-12-1983 ηνπ Τ.Γ.Δ. πνπ 

αθνξά ζηε δεηγκαηνιεςία θαη ηνλ έιεγρν αζθαιηνκηγκάησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζηα δεκφζηα έξγα, 

θαζψο θαη ν ηζρχσλ Νένο Καλνληζκφο Ωπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο. 

 



 

 

ΆΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΗ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ - ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ - 

ΠΛΖΡΧΜΔ 

11.1 Καηακέηξεζε εξγαζηώλ - Δπηκεηξήζεηο 

Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 151 

(Δπηκεηξήζεηο) ηνπ Ν. 4412/2016.  

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη έγθξηζεο ησλ επηκεηξήζεσλ ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαη επί ηφπνπ φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ 

επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Σα επί ηφπνπ επηκεηξεηηθά ζηνηρεία 

ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηελ επίβιεςε θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ, θαηαρσξνχληαη ζε 

επηκεηξεηηθά θχιια εηο δηπινχλ, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ έλα 

αληίγξαθν. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο, ε Πξντζηακέλε Αξρή 

ζπγθξνηεί Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο θαη ν Δπηβιέπσλ  

ην ηέινο θάζε κήλα ν Αλάδνρνο ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο θαηά δηαθξηηά κέξε ηνπ έξγνπ γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Ζ επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη γηα θάζε εξγαζία 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κε έλδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ησλ πξσηνθφιισλ 

θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ηα αλαγθαία γη’ απηφ επηκεηξεηηθά 

ζρέδηα, ζηνηρεία θαη δηαγξάκκαηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία απεπζείαο θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ησλ 

πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ. 

Οη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή, ππνβάιινληαη, απφ ηνλ Αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν ην 

αξγφηεξν είθνζη (20) εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εθηειέζεσο ηνπο κελφο, αθνχ 

ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ Αλάδνρν». 

Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο. Ζ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κέζα ζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη δηφξζσζε ησλ ππνινγηζκψλ, λα εγθξίλεη 

ηηο επηκεηξήζεηο θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο επηκεηξήζεηο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη δηνξζσζεί. 

Ζ θνηλνπνίεζε απηή ζεσξείηαη πξάμε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ν Αλάδνρνο, εάλ δελ 

απνδέρεηαη ηηο δηνξζψζεηο, κπνξεί λα αζθήζεη ην πξνβιεπφκελν δηθαίσκα ηεο έλζηαζεο. 

Δάλ νη ππνβαιιφκελεο επηκεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην ηνλ έιεγρν ή ηε 

δηφξζσζε ηνπο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επηζηξέθεη ηηο επηκεηξήζεηο ζηνλ Αλάδνρν κέζα ζηελ πην 

πάλσ πξνζεζκία ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ θαη ηνλ θαιεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ειιείςεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε ζπγθεθξηκέλα θαη αξηζκεκέλα. Ο Αλάδνρνο, κέζα 

ζε έλα (1) κήλα, ππνρξενχηαη λα επαλππνβάιεη ηηο επηκεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ 

ηνπ δεηήζεθαλ κε ηελ πξφζθιεζε. Μεηά ηελ πην πάλσ επαλππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ, ε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δελ κπνξεί λα ηηο επηζηξέςεη εθ λένπ ζηνλ Αλάδνρν πξνο ζπκπιήξσζε, αιιά 

ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα κήλα λα ηηο ειέγμεη, λα ηηο δηνξζψζεη, λα ηηο εγθξίλεη θαη λα ηηο θνηλνπνηήζεη 

ζηνλ Αλάδνρν. 

Οη επηκεηξήζεηο, εάλ δελ επηζηξαθνχλ εγθεθξηκέλεο ή δηνξζσκέλεο ή γηα ζπκπιήξσζε κέζα ζηελ πην 

πάλσ πξνζεζκία ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ, ή εάλ, κεηά ηελ επαλππνβνιή ηνπο, απηέο δελ 

ειεγρζνχλ, δηνξζσζνχλ, εγθξηζνχλ θαη θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν, κέζα ζηελ πην πάλσ κεληαία 

πξνζεζκία, ζεσξνχληαη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, κφλν ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. 

Οη επηκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ, εγθεθξηκέλεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, 

κπνξεί λα ειεγρζνχλ εθ λένπ απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη αλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, απηφ είλαη επηζηξεπηέν χζηεξα απφ 

ζχληαμε αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. Οη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή ζηελ ηειηθή κνξθή 

ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο θαη δελ είλαη ηειηθά εκθαλείο, 

πνζφηεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια παξφκνηα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη 

ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Αθαλψλ Δξγαζηψλ θαη ηνλ Δπηβιέπνληα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ απφ 



 

 

θνηλνχ ζηελ θαηακέηξεζε ή δχγηζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ή 

πξσηφθνιιν δπγίζεσο αληίζηνηρα. Σν πξσηφθνιιν απηφ, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ Αλάδνρν, ηνλ 

Δπηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Αθαλψλ Δξγαζηψλ είλαη ηξηκειήο, απνηειείηαη απφ ηερληθνχο 

ππαιιήινπο θαη νξίδεηαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 136, παξ. 2 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Γχν (2) κήλεο ην αξγφηεξν κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηπρφλ επί κέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ ιείπνπλ θαη ηελ «ηειηθή 

επηκέηξεζε», δειαδή ηειηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ αλαθεθαιαηψλεη ηηο πνζφηεηεο φισλ ησλ 

ηκεκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ. Αλ απηέο έρνπλ ειεγρζεί απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, νη πνζφηεηεο ηίζεληαη φπσο δηνξζψζεθαλ, έζησ θαη αλ εθθξεκνχλ θαη’ απηψλ 

ελζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ή αηηήζεηο ζεξαπείαο. Ζ θαηαρψξεζε απηή ζηελ ηειηθή επηκέηξεζε δελ 

απνηειεί παξαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηέηνηεο αηηήζεηο ή ελζηάζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί λφκηκα, νχηε 

παξέρεη ην δηθαίσκα ζε απηφλ λα ππνβάιεη λέεο. Γηα ηηο επί κέξνπο επηκεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ αθφκε 

ειεγρζεί απφ ηελ Τπεξεζία, θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ επηκεηξήζεσλ φπσο ζπληάρζεθαλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν πξηλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Ζ ηειηθή επηκέηξεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 

κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθε απφ ηνλ Αλάδνρν». Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ππνρξέσζε λα 

πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαη λα 

θνηλνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ ειεγκέλε θαη ηπρφλ δηνξζσκέλε επηκέηξεζε. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηειηθή επηκέηξεζε, ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) 

κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη ζε 

βάξνο ηνπ, γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνζνζηνχ δχν 

ρηιηνζηψλ (2%ν) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν κέρξη ηφηε γηα ηελ φιε 

ζχκβαζε. Ζ πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη γηα έμη (6) ην 

πνιχ κήλεο θαζπζηέξεζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ηεο πνηληθήο ξήηξαο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ επηβνιήο ηεο, ε ηειηθή επηκέηξεζε ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γη’ απηφ ηδηψηεο ηερληθνχο θαη ζπλεξγεία θαηαινγίδνληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ ηειηθή επηκέηξεζε πνπ ζπληάζζεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν.  

Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη θαη θάζε άιιν αίηεκα ηνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε δηθαίσκα ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αλ απηφ δελ έρεη απνζβεζηεί θαη ε ζρεηηθή 

αμίσζε παξαγξαθεί, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 173 ηνπ Ν. 44112/2016, ή αλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα 

δελ έρεη απνζβεζηεί ή ραζεί απφ θάπνηα άιιε αηηία. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ν 

Αλάδνρνο κπνξεί λα εγείξεη ζρεηηθέο απαηηήζεηο κφλν γηα νςηγελείο αηηίεο. 

11.2 Πηζηνπνηήζεηο – Λνγαξηαζκνί - Πιεξσκέο 

Οη πηζηνπνηήζεηο – ινγαξηαζκνί - πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 (Λνγαξηαζκνί, 

πηζηνπνηήζεηο) ηνπ Ν. 4412/2016. 

πγθεθξηκέλα: 

Ζ πιεξσκή ζηνλ Αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο 

πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ  

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηφζν ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ φζν θαη ηεο νξηζηηθήο πιεξσκήο ηνπ 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ηελ 

εξγνιαβηθή ζχκβαζε, γίλεηαη κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο. 

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 ηα 

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 εξγαζηψλ ηνπ ηξέρνληνο ινγαξηαζκνχ. 

ην ινγαξηαζκφ κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ, επίζεο, ηα πιηθά πνπ εηζθνκίζζεθαλ κε έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο ζηα εξγνηάμηα ή ζε απνζήθεο πνπ δειψζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ. Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ 

απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνζερψλ εξγαζηψλ 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη ρσξηζηά ζην ζπλνπηηθφ 



 

 

πίλαθα εξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ινγαξηαζκφ, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη επίζεο θαη νη ζέζεηο 

απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ. Γηα ηα πεξηιακβαλφκελα ζηνπο ινγαξηαζκνχο πιηθά ν Αλάδνρνο έρεη 

αθέξαηε ηελ επζχλε, κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Σα πιηθά 

πεξηιακβάλνληαη ζε ρσξηζηφ ηκήκα ησλ ινγαξηαζκψλ, κε ηηκέο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξεο ησλ 

ηηκψλ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΓΣΓΔ) ή άιινπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ ην νπνίν ζα νξηζηεί κε λφκν, ηνπ ρξφλνπ ηεο δεκνπξαζίαο ή ηνπ ηειεπηαίνπ δηαηηζέκελνπ 

πξαθηηθνχ θαη πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε πξνο ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηηκή, ψζηε ην ππφινηπν 

κέξνο ηεο ηηκήο λα αξθεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία ζα ελζσκαησζνχλ ηα πιηθά. 

Πνζνζηά γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο δελ ππνινγίδνληαη ζηα πιηθά. 

ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, ε αλαζεψξεζε ηηκψλ, απνδεκηψζεηο θάζε είδνπο πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί, αληίηηκν απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ κέζσ ηεο εξγνιαβίαο θαη θάζε 

άιιε εγθεθξηκέλε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν. ην ινγαξηαζκφ πεξηιακβάλεηαη αθφκε 

θαη ην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ εξγνιάβνπ, αλ απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

ζπκβαηηθέο ηηκέο, θαη ην ζχλνιν κεηψλεηαη θαηά ην πνζνζηφ έθπησζεο ηεο δεκνπξαζίαο, αλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε. Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αθαηξνχληαη φιεο νη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ Δξγνδφηε θαη 

ηδίσο πνηληθέο ξήηξεο, ζπκπιεξσκαηηθή θξάηεζε εγγχεζεο, αλ γη’ απηή δελ έρνπλ θαηαηεζεί εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο, νπφηε γίλεηαη ζρεηηθή κλεία, απφζβεζε πξνθαηαβνιψλ, παξαθξάηεζε αμίαο ηπρφλ 

ρνξεγνχκελσλ πιηθψλ, πιεξσκέο πνπ έγηλαλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη γεληθά 

θάζε απαίηεζε ηνπ Δξγνδφηε πνπ δελ έρεη ηθαλνπνηεζεί κε άιινλ ηξφπν. 

Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί θαη ζπλνδεχνληαη ηδίσο απφ αλαθεθαιαησηηθφ 

ζπλνπηηθφ πίλαθα ησλ εγθεθξηκέλσλ επηκεηξήζεσλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ 

έξγνπ, πίλαθα θαη αλαιπηηθή επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο πηζηνπνηνχληαη ηκεκαηηθά θαη 

πξνζσξηλά, ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, ηνλ πίλαθα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

αλαζεψξεζεο θαη απφ ηηο απνθάζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ απνδεκηψζεηο ή επηβάιινπλ πνηληθέο ξήηξεο 

ή πεξηθνπέο ή άιιεο απαηηήζεηο ηνπ Δξγνδφηε. Απφ θάζε λεφηεξν ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη ηα πνζά 

πνπ πιεξψζεθαλ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη πνζά πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε 

εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ή αθνξνχλ ζε ιάζε εγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ. Γηα ηελ ππνβνιή, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο. 

Οη ινγαξηαζκνί ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνπ ηνπο ειέγρεη θαη ηνπο δηνξζψλεη κέζα 

ζε έλα (1) κήλα. Αλ ν ινγαξηαζκφο πνπ έρεη ππνβιεζεί έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο, ζε βαζκφ πνπ λα 

είλαη δπζρεξήο ε δηφξζσζε 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 επαλππνβνιε ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε νξηδφκελε κεληαία πξνζεζκία γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αξρίδεη απφ ηελ επαλππνβνιε, 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.  

Λνγαξηαζκφο πνπ πιεξψζεθε ρσξίο έιεγρν, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πην πάλσ κεληαίαο πξνζεζκίαο 

(πιαζκαηηθή έγθξηζε), ειέγρεηαη, δηνξζψλεηαη θαη εγθξίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ή επαλππνβνιε ηνπ θαη νη ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε ζε 

επφκελν ινγαξηαζκφ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα εγθξίλεη ηνλ ινγαξηαζκφ θαη ρσξίο ηελ 

ππνγξαθή ηνπ επηβιέπνληνο. 

Όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ζχληαμεο αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, απηφο κπνξεί λα ζπληαρζεί απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ην πνζφ ηνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κέζα ζε έλα κήλα (1) 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε απηφλ, άιισο θαηαπίπηνπλ ηζφπνζα ζε βάξνο ηνπ νη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ εθφζνλ δελ ππάξρεη αλεμφθιεην 

εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Αλ αζθεζεί έλζηαζε ή αίηεζε ζεξαπείαο θαηά ηνπ αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ε 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επ` απηήο. 

Αλ ε πιεξσκή ελφο ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, πέξα ηνπ δηκήλνπ 

απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ή ηελ επαλππνβνιή ηνπ, νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Ε 



 

 

ηνπ Ν. 4152/2013, ηφθνο ππεξεκεξίαο. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο, αθνχ 

θνηλνπνηήζεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εηδηθή έγγξαθε δήισζε. 

Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ν Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη «πξνηειηθφ 

ινγαξηαζκφ», κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Μεηά ηε 

δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ ν Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη 

ππνβάιιεη «ηειηθφ ινγαξηαζκφ». Γηα ηνλ πξνηειηθφ θαη ηειηθφ ινγαξηαζκφ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016. Με ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ εθθαζαξίδνληαη 

νη εθαηέξσζελ απαηηήζεηο απφ ηελ ζχκβαζε εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ κεηαγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο, ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 12. ΠΟΟΣΟ Γ.Δ. & Ο.Δ. 

Σν πνζφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, εξγαιεία, εγθαηαζηάζεηο θιπ γηα θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο 

ηνπ Αλάδνρνπ φπσο θαη γηα ην φθεινο απηνχ νξίδεηαη ζε 18%, θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 13 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

13.1. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, 
Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014 -2020», κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν 
πλνρήο, θσδηθφο ΟΠ 5053834 θαη θσδηθφο ελάξηζκνπ έξγνπ: 2021ΔΠ21810005, θαζψο θαη 
απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ ζηνλ Κ.Α.Δ. 62-7326.002 

 Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 

% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, ηεο θξάηεζεο 6‰, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2235), ηεο θξάηεζεο 2,5‰ ππέξ ηεο 

Π.Ο.Μ.Ζ.Σ.Δ.Γ.Τ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

ΓΝβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 

2780), θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Ο.Π.. 

Δ..Ζ.ΓΖ.., ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016. 

13.2. Ο Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ηηο αληίζηνηρεο θξαηήζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν 

δεκνπξάηεζεο πξνζθνκίδνληαο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή θάζε ινγαξηαζκνχ ηηο αληίζηνηρεο 

απνδείμεηο, θαζψο θαη απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

13.3. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηέιε δηνδίσλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ, απφ ηνλ 

Φ.Π.Α θαη ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ.3092/54 πάλσ ζηα εηζαγφκελα απφ ην 

εμσηεξηθφ πιηθά, εθφδηα θιπ έζησ θαη αλ αλαθέξεηαη αληίζεηε γεληθή δηαηχπσζε ζηελ ΑΔ ηνπ 

ΤΠ.ΟΗ.Ο., θαζψο θαη απφ ηνπο θφξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Ν.Γ.4486/66-ΦΔΚ 131Α θαη 

453/66-ΦΔΚ16Α “Πεπί ηποποποιήζεωρ ηων θοπολογικών διαηάξεων”. Δπίζεο, δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα 

θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ην Ν.2366/53 (ΦΔΚ 83Α/10.4.53) Ν.1081/71 (ΦΔΚ 

273Α/27.12.71) θαη Ν.893/79 (ΦΔΚ 86Α/18.4.79) 

13.4. Ο Φ.Π.Α. επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Φνξέα. 

 

ΆΡΘΡΟ 14. ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 

Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε 15% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ζηνλ 

νπνίν έρεη ελζσκαησζεί θαη ην Γ.Δ & Ο.Δ.), ην νπνίν επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

Με ην πνζνζηφ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, θαιχπηνληαη 

νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο 

ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο 



 

 

πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ 

ζρέδην» ηνπ έξγνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.4 ηνπ αξ.11 ηεο Γηαθήξπμεο θαη 

ζην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 15. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΈΡΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

15.1. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηνλ Φνξέα 

ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνπ έξγνπ, πνπ ζα εθηειεί ρξέε πξντζηάκελνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, 

θαη ηε δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ. 

Ζ Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα κελ εγθξίλεη ηνλ πξνηεηλφκελν κεραληθφ, ζε 

πεξίπησζε πνπ ζεσξήζεη φηη απηφο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη 

θαηάιιεινο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ νθείιεη λα 

νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο 

νθείιεη λα δηαζέηεη κεηαθξαζηή κε δηθή ηνπ δαπάλε.  

15.2. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Δξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έληερλε άξηηα θαη αζθαιή 

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

θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ ζην έξγν. Γη' απηφ πξέπεη λα ππνβάιεη 

ζηνλ Φνξέα ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ. 

15.3. Ο Αλάδνρνο, επίζεο, ζα νξίζεη ηνλ Μεραληθφ Αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ (θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ), 

ν νπνίνο ζα είλαη πηπρηνχρνο Μεραληθφο ΑΔΗ ή ΣΔΗ, θαη ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο επί ζεκάησλ αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηε Ννκνζεζία. 

15.4. Ο δηνξηζκφο θαη ε απνδνρή δηνξηζκνχ ηνπ Μεραληθνχ Αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα 

γίλεη εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

15.5. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ κεραληθνχ 

ηνπ έξγνπ ζην εξγνηάμην γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ηεο Μειέηεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 16. ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ - ΓΧΡΔΑΝ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη - πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ - λα ζπληεξεί δσξεάλ φιεο ηηο 

εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ επί δέθα πέληε (15) κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/2016.  

Καηά ηνλ 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 Τπεξεζίαο θαη ε δαπάλε 

απνδίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ηνλ ρξφλν 

εγγχεζεο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκνχ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ ή φπσο αιιηψο πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε. 

 

ΆΡΘΡΟ 17. ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ - ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΖΜΑΝΖ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη, παξάιιεια κε ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαζηψλ ζην 

θαηαζθεπαδφκελν ηκήκα, ηε ζπλερή, αθψιπηε θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο κε ηελ 

θαηαζθεπή πξνζσξηλψλ παξαθακπηεξίσλ ηκεκάησλ πξνο φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ή εξγνηάμηα ηνπ 

Έξγνπ. Έρεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηελ ππνρξέσζε λα ζπληάμεη ζρεηηθή κειέηε, θαζψο θαη κειέηε 

ζήκαλζεο (ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή). 

Ο Αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθή επζχλε, αζηηθή θαη πνηληθή, γηα θάζε αηχρεκα εμ αηηίαο ησλ έξγσλ ή 

ηεο πιεκκεινχο ζήκαλζεο ησλ, αθφκα ησλ εθηεινχκελσλ απνινγηζηηθά. 



 

 

Δάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηελ έγθαηξε θαη πιήξε ζήκαλζε ησλ έξγσλ, ν Φνξέαο αλεμάξηεηα απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ ελαληίνλ ηνπ, κπνξεί λα εθηειέζεη ηε ζήκαλζε ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε 

αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί απφ ηελ ακέιεηά ηνπ απηή. 

 

ΆΡΘΡΟ 18. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 

Ο Αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εληνπίζεη ηπρφλ 

εγθαηαζηάζεηο, δίθηπα θιπ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο πνπ εκπίπηνπλ ζην εχξνο θαηάιεςεο ησλ 

έξγσλ θαη λα ππνβάιιεη ζηνλ Φνξέα ζρεηηθά ζρέδηα ζηα νπνία ζα απεηθνλίδνληαη νη πξνο κεηαηφπηζε 

εγθαηαζηάζεηο. Οη δαπάλεο κεηαηφπηζεο βαξχλνπλ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, παξάιιεια κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Φνξέα, λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαηφπηζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο. 

Δίλαη, επίζεο, ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή βιαβψλ ζηηο ππφςε 

εγθαηαζηάζεηο θαη είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ππεχζπλνο γηα ηπρφλ βιάβεο πνπ ζπκβνχλ εμ αηηίαο ησλ 

έξγσλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' - ΓΔΝΗΚΟΗ ΤΜΒΑΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ΆΡΘΡΟ 19. ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

19.1. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα δηεξεπλήζνπλ πιήξσο θαη λα πεξηιάβνπλ αλαιφγσο ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο: 

 Σελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη ηηο πεξηνρέο πεγψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 Σε Γηεζλή θαη Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, πιηθψλ, θιπ. 

 Σηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 Σα δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ Γ.Δ.Κ.Ο., Σνπηθέο Αξρέο θιπ. 

 Σελ πξνζπέιαζε θαη ηα πξνβιήκαηα εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο. 

 Σηο δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο εξγνηαμίσλ κε ζθνπφ λα θαηαζηνχλ πιήξσο ελήκεξνη ησλ 

ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, λα εθηηκήζνπλ επαξθψο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο 

θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπο. 

 Σελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία ζηελ Διιάδα θαη Γηεζλψο θαη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηελ 

επηξξνή ησλ λέσλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. 

19.2. Αθήλεηαη ζηελ θξίζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ή θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε 

νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, κειέηεο ή παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε ή 

θαη αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ή 

απνδεκίσζε. 

19.3. Ο Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πιήξσο ελεκεξσζεί γηα ηηο επηηφπηεο 

ζπλζήθεο κε επηζθέςεηο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηπρφλ πξφζζεησλ ή λέσλ 

ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ, ηε κειέηε ησλ γεσηερληθψλ ζπλζεθψλ. Γηα φια ηα αλσηέξσ ν Αλάδνρνο 

δελ ζα ακεηθζεί ρσξηζηά αθνχ απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

19.4. Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Φνξέα ή απφ άιινπο πηζαλνχο εξγνιήπηεο, ψζηε 

λα ηηο πάξεη ν Αλάδνρνο ππφςε θαη λα ηηο ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

19.5. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αλάγθε λα δηεξεπλήζεη ν Αλάδνρνο θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ δπλαηφηεηεο πξνζπνξηζκνχ λεξνχ πνπ ζα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ. 

19.6. Οη δηαγσληδφκελνη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο απνδέρνληαη φηη κειέηεζαλ πιήξσο ηε θχζε θαη ηε 

ζέζε ησλ έξγσλ, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο θπξίσο φζνλ αθνξά ζηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, 



 

 

δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε πιηθψλ, χδαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε δηακφξθσζε θαη 

θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πιψλ πνπ κπνξεί λα βξεζνχλ 

πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο ην είδνο θαη ηα κέζα, πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη 

θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα ηα νπνία θαηά νπνηνδήπνηε 

ηξφπν δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ην θφζηνο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. 

19.7. Παξάιεηςε ησλ δηαγσληδφκελσλ ή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ελεκέξσζε ηνπο κε θάζε δπλαηή 

πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο απηνχο δελ ηνπο απαιιάζζεη απφ ηελ θαζνιηθή 

αξκνδηφηεηα θαη επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ησλ πξνο ηε ζχκβαζε. 

19.8. Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, κε δηθή ηνπ θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη 

επζχλε λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε δηάζεζή ηνπ ζηνηρεία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, κειέηεο θιπ πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά 

ζρέδηα ησλ έξγσλ. Δπίζεο, λα έρεη ζπκπεξηιάβεη φια απηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

19.9. Οη Γηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ελεκεξσζνχλ επαξθψο γηα ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Αληίζηνηρε 

ππνρξέσζε ππάξρεη θαη αλαθνξηθά κε ηε Ννκνζεζία ησλ θξαηψλ φπνπ ελδερφκελα ζα 

θαηαζθεπαζζνχλ ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ή απφ ηα νπνία ζα γίλεη πξνκήζεηα πιηθψλ, θαζψο θαη γηα 

ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο, πλζήθεο θαη Ννκνζεζίεο ζρεηηθέο κε Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θιπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 20. ΦΤΛΑΞΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΈΡΓΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ & ΜΔΧΝ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΒΛΑΣΖΖ. 

20.1. Ο Αλάδνρνο πξέπεη πάληνηε λα θπιάζζεη θαη δηαηεξεί φια ηα θάζε είδνπο πιηθά θαη κέζα πνπ 

βξίζθνληαη εηο ρείξαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο 

επίζεο θαη θάζε εξγαζία πνπ εθηειέζηεθε. Όιεο νη απαηηήζεηο ηνπ Δξγνδφηε γηα ηελ πεξίθξαμε 

ή ηελ εηδηθή θχιαμε ηεο πεξηνπζίαο απηνχ, ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο θάπνηα 

ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Δάλ ν Φνξέαο δηαπηζηψζεη φηη ν Αλάδνρνο δελ πξνθπιάζζεη κε επάξθεηα 

πιηθά, κεραλήκαηα, εθφδηα ή εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ, ηφηε ε πεξηνπζία απηή δχλαηαη λα 

πξνθπιαρζεί απφ ηνλ πξψην κε ηε δαπάλε θχιαμεο λα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη ζα θξαηεζεί 

απφ φζα απηφο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη. 

20.2. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπψλ, 

ησλ θνηλσθειψλ θαη θάζε είδνπο έξγσλ πνπ ππάξρνπλ θαη γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ ή ηε 

δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Εεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα 

επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ ηνλ ίδην. ε αληίζεηε πεξίπησζε απηφ ζα γίλεηαη απφ ηνλ 

Δξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

20.3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε φπσο 

δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ζην ρψξν πνπ εθηειείηαη ε εξγαζία. Δπίζεο, είλαη 

ππεχζπλνο γηα θάζε απζαίξεηε βιάβε ηδηνθηεζηψλ ηξίησλ, θνπή ή βιάβε δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, 

ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη εθείλε πνπ πξνθαιείηαη απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, 

απφζεζε πιηθψλ ή θαηαζηξνθή θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ κεραληθά κέζα. 

 

ΆΡΘΡΟ 21. ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ 

21.1. 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 ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΠΓ 

305/96 (αξ. 7-9), Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7), Ν. 3850/10 ** (αξ. 42). 

21.2. ην πιαίζην ηεο επζχλεο ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

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

θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα (Ν.4412/2016, αξζ. 138, παξ.7). 

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

θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ: ΓΗΠΑΓ/νηθ. 177/2-

3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27- 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.4412/2016 (αξ. 138 παξ.8). 

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 : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ. 10,11), Ν.3850/10 (αξ. 

42- 49). 

Γηα ηε 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). 

21.3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 21.2, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα 

αθφινπζα: 

21.3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο 

Τγείαο (ΦΑΤ) 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: ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ 

ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

γ. Να πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα 

δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία 

πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, 

νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ, 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: ΠΓ 305/96 (αξ. 3 

παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 

10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ 

ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο 

Τγείαο (ΦΑΤ). 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ.  

Αληίζηνηρα, ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο 

κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5- 7) θαη ζηηο ΤΑ: 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 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 II). 

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 (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ 



 

 

έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 

4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11- 2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. 

Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 

3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ: ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη 

ην ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗ ΠΑΓ/νη 

θ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

21.3.2 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 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ. 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 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 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 

αληίγξαθν ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα 

απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο: Ν.3850/10 (αξ.9). 

δ. ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ 

ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ 

ζηνηρείσλ : 

1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, απφ ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηνλ 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 

(αξ.43 παξ. 1 α 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 (αξ. 14 παξ.1 θαη αξ. 

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 αξ.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 (αξ.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 (αξ.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 (αξ.43 παξ.2γ). 

5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ. 18 παξ.9).  



 

 

21.3.3 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ 

απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.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 : ΠΓ 1073/81 (αξ.113), Ν. 1396/83 (αξ. 8) 

θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 

21.3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο 

(ΖΜΑ) 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην 

Ζ Μ Α. 

ην πιαίζην ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ 

αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

21.4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην 

21.4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

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: ΠΓ 105/95, ΠΓ 

305//96 (αξ. 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: ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ. 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: ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ. 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, θιπ.: ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 

4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 

Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ 

θαη ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη: 

 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο.  

 Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε πιηθά θαη ηελ 

θαηάιιειε δηάζεζή ηνπο. 

 Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο θνιιήζεσλ ή θαη άιιεο αλνηρηήο ππξάο θνληά ζε 

ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ 

γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο. 

 Γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ πνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ θαη ζχκθσλα 

κε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο. 

ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 

(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ): ΠΓ 1073/81 

(αξ. 109,110), Ν. 1430/84 (αξ. 17,18), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ. 13, 14). 



 

 

ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 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 (αξ. 102-108), Ν. 1430/84 (αξ. 16-18), ΚΤΑ 

Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, 

Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

21.4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε - 

ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

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) 

- Σελ ΚΤΑ 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 (αξ. 9-11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. 

απηνχ: Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 

θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ: Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 

3542/07 (αξ.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: ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ. 12,παξαξη.ΗΝ/κέξνο Α, 

παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 

δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, 

εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: ΠΓ 

216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ. 

12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ. 11 θαη. κέξνο Β ηκήκα II παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. 

απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 

ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) 

ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ 

ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 

21.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 

(αξ.2). 

α. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ην 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, θιπ ): ΠΓ 1073/81 (αξ. 

17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ. 11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 

89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV κέξνο 

Β ηκήκα II παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 

35). 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV, κέξνο Β', ηκήκα II, 

παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.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 ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV, κέξνο Β', 

ηκήκα II, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 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 ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 

αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη 

αξ.4. παξ.7 ).  

21.5. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ φια ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε 

ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ γεληθά φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ απηή ζα εθαξκφδνληαη νη δηεζλείο 

θαλνληζκνί πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 

21.6. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ θαη 

αηπρεκάησλ απφ ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο ειεγρφκελεο εθξήμεηο, ζπζηήκαηα 

ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε 

πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο ή παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ, 

εθφζνλ βεβαίσο επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία ε ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ πιψλ ζηηο 

εθζθαθέο. 

21.7. 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 : 

21.7.1 Καηεδαθίζεηο: 

Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ. 18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη 

νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, 

παξαξη.ΗΝ/ κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Τ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09, Κ.Τ.Α. 

36259/1757/Δ103/23.8.2010. 

21.7.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο: 

Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη 

αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. 

απηήο ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 

2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 10 ). 

21.7.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χηκνο, 

Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν. 1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΓ 

396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 

θαη κέξνο Β ηκήκα II παξ.4-6,14 ). 

21.7.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπεο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ. 15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 

παξαξη. IΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ. 16289/330/99.  

21.7.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηεξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 

Ill), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12). 

21.7.6 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, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21 -γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. 

απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.10). 

21.8. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 



 

 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ: 

«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ» 

 

 

A. ΝΟΜΟΗ  

Ν.  495/76 

Ν.  1396/83 

 

Ν.  1430/84 

 

Ν.  2168/ 93 

 

Ν.  2696/99 

 

Ν.  3542/07 

 

Ν.  3850/10 

 

Ν.  4030/12 

 

Ν.  4412/16 

 

 

 

 

 

 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ 

ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 

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 

 

 

 

ΦΔΚ    337/Α/76 

 

ΦΔΚ    126/Α/83 

 

ΦΔΚ     49/Α/84 

 

ΦΔΚ    147/Α/93 

 

ΦΔΚ     57/Α/99 

 

ΦΔΚ     50/Α/07 

 

ΦΔΚ    116/Α/08 

 

ΦΔΚ     84/Α/10 

 

ΦΔΚ    249/Α/12 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΔΚ    128/Α/77 

ΦΔΚ     20/Α/78 

 

ΦΔΚ     47/Α/78 

 

ΦΔΚ   193/Α/80 

 

ΦΔΚ   260/A/81 

 

ΦΔΚ   106/Α/89 

 

ΦΔΚ     31/Α/90 

 

ΦΔΚ     31/Α/90 

 

ΦΔΚ     38/Α/91 

 

ΦΔΚ    180/Α/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 

 

 

 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ 

ΑΠΟΦΑΔΗ 

ΤΑ    130646/84 

ΚΤΑ     3329/89 

 

ΚΤΑ   8243/1113/91 

 

ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/9
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ΚΤΑ  16440/Φ.10.4/445/93 

 

 

 

 

ΦΔΚ   220/Α/94 

 

ΦΔΚ   220/Α/94 

 

ΦΔΚ   221/Α/94 

 

ΦΔΚ    67/Α/95 

 

ΦΔΚ   268/Α/95 

 

ΦΔΚ   212/Α/96 

 

ΦΔΚ     94/Α/99 

 

ΦΔΚ   241/Α/00 

 

ΦΔΚ   121/Α/04 

 

ΦΔΚ    227/Α/05 

 

ΦΔΚ   159/Α/06 

 

ΦΔΚ    268/Α/06 

 

ΦΔΚ    212/Α/06 

 

ΦΔΚ    145/Α/10 

 

ΦΔΚ      97/Α/10 

 

 

 

 

ΦΔΚ     154/Β/84 

ΦΔΚ     132/Β/89 

 

ΦΔΚ     138/Β/91 

 

ΦΔΚ     187/Β/93 

 

ΦΔΚ     765/Β/93 

 

 



 

 

 

Γ.ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 

 

ΚΤΑ   αξ. 8881/94 

ΤΑ    αξ.νηθ. 31245/93 

 

ΤΑ     3009/2/21-γ/94 

 

ΤΑ  2254/230/Φ.6.9/94 

 

ΤΑ    3131.1/20/95/95 

 

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

 

ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 

 

Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 

 

ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 

 

ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 

 

ΚΤΑ  αξ. Γ13ε/4800/03 

 

ΚΤΑ   αξ.6952/11 

 

ΤΑ   3046/304/89 

 

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 

 

ΤΑ  αξ. νηθ. 433/2000 

 

ΤΑ  ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 

 

ΤΑ  ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 

 

ΤΑ  ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 

 

ΤΑ  ΓMEO/Ο/613/11 

 

ΤΑ   21017/84/09 

 

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 

 

 

 

ΦΔΚ      450/Β/94 

 

ΦΔΚ      451/Β/93 

 

ΦΔΚ      301/Β/94 

 

ΦΔΚ        73/Β/94 

 

ΦΔΚ      978/Β/95 

 

ΦΔΚ      677/Β/95 

 

ΦΔΚ    1035/Β/96 

 

ΦΔΚ     113/Β/97 

 

ΦΔΚ     987/Β/99 

 

ΦΔΚ   1186/Β/03 

 

ΦΔΚ     708/Β/03 

 

ΦΔΚ     420/Β/11 

 

ΦΔΚ       59/Γ/89 

 

ΦΔΚ   1035/Β/00 

 

ΦΔΚ   1176/Β/00 

 

ΦΔΚ     686/Β/01 

 

ΦΔΚ     266/Β/01 

 

ΦΔΚ       16/Β/03 

 

ΦΔΚ     905/Β/11 

 

ΦΔΚ   1287/Β/09 

 

 

 

ΦΔΚ      155/Β/96 

 

Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ  

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 

 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 

 

 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ 

Π/208/12-9-03 

 

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/ 

νηθ/215/31-3-08 

 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ 

 

ΆΡΘΡΟ 22. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΦΧΣΗΜΟ 

Απφ ηνλ Αλάδνρν κπνξνχλ λα αλεγείξνληαη πξνζσξηλά θηίζκαηα (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, 

εξγαζηήξηα, γξαθεία θ.α.) κε δηθή ηνπ κέξηκλα, εξγάηεο θαη πιηθά ρσξίο θακία δαπάλε ηνπ Δξγνδφηε. 

Πξνζσξηλά θηίζκαηα θαη έξγα απηνχ ηνπ είδνπο ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα 

αθαηξνχληαη απφ απηφλ κε έμνδα ηνπ, κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ έξγσλ. Απηά ηα θηίζκαηα θαη έξγα 

κπνξεί λα εγθαηαιείπνληαη θαη λα κελ απαηηείηαη ε αθαίξεζε ηνπο, κφλν θαηφπηλ γξαπηήο έγθξηζεο ηνπ 

Δξγνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ αλεγεξζνχλ θηίξηα απηνχ ηνπ είδνπο κε πιηθά ηνπ Φνξέα, απηά ζα 

παξακείλνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ. 



 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη θαη ζπληεξεί κε δαπάλεο ηνπ ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο 

χδξεπζεο, εμαζθαιίδνπζεο επαξθή παξνρή χδαηνο γηα ρξήζε ζηα έξγα θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, ππνρξενχηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη γηα ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηακέλεη ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ή ησλ 

εξγαδφκελσλ ζε λπθηεξηλέο εξγαζίεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 23. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΔΗΦΟΡΧΝ ΠΡΟ Η.Κ.Α. ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πέξα απφ ηηο θαηαβαιιφκελεο πξνο ην Η.Κ.Α. θαη ηνπο άιινπο 

Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο λφκηκεο εηζθνξέο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ απηνχο επί ησλ κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ απφ απηφλ εξγαηνηερληθνχ θαη θάζε είδνπο απαζρνινχκελνπ 

ζην παξφλ έξγν πξνζσπηθνχ θαη βαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε, λα κεξηκλά θαηά ηε κηζζνδνζία ηνπ ελ ιφγσ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ θξάηεζε θαη ησλ θάζε είδνπο εηζθνξψλ θαη θξαηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ 

εξγαδφκελν. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο ζε θάζε πεξίπησζε παξάιεηςεο θξάηεζεο εηζθνξψλ απηνχ 

ηνπ είδνπο θαη ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπο, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ Φνξέα. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο 

ηνπ Η.Κ.Α. γηα κε νθεηιή πξνο απηφ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζηνλ θνξέα ηα νηθεία 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάγεηαη ζηηο Κνηλσληθέο 

Αζθαιίζεηο. Αλ δελ ην πξάμεη, ν θνξέαο δηθαηνχηαη λα εθαξκφδεη αλάινγε θξάηεζε πάλσ ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη θάζε θνξά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θαη κέρξη ην ρξφλν πξνζθφκηζεο 

ηνπο. 

Δάλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ηε ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ αζθαιεηψλ ή παξαιείςεη ηελ θαηαβνιή ησλ 

αζθαιίζηξσλ, ν Φνξέαο πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ηεο αζθάιεηαο ή ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζε 

βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη θξαηάεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ πξψην 

ινγαξηαζκφ. 

 

ΆΡΘΡΟ 24. ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

24.1. ηελ πξνζθνξά ηνπ ν Αλάδνρνο αλαθέξεηαη ζε πιήξσο πεξαησκέλεο εξγαζίεο ή πξνκήζεηεο 

πιηθψλ. Καηά ζπλέπεηα, ην ηίκεκα απηφ θαιχπηεη εμ νινθιήξνπ άπαζεο ηηο εξγαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, αλεμάξηεηα αλ απηέο 

εκθαλίδνπλ κηθξέο ή κεγάιεο δπζρέξεηεο εθηέιεζεο ηνπο. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζηελ 

πξνζθνξά, ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εξγαζίαο, 

δειαδή ηα κηζζψκαηα, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ε επηβάξπλζε ιφγσ 

εκεξαξγηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία (παξαιαβή θαη επηζηξνθή ηνπ κεραλήκαηνο, δπζκελείο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, βιάβεο, ενξηέο θιπ) ή ιφγσ επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ησλ 

κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο παξαιαβήο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο ησλ 

κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξά ηνπο, νη δαπάλεο γηα ηελ 

θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ εξγνηαμίνπ (χδξεπζε, ζέξκαλζε θιπ). 

 Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ 

ζπλεξγείσλ απφ εξγνδεγνχο, κεραλνηερλίηεο, ηερλίηεο, εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο 

εξγάηεο, γηα εκεξνκίζζηα απηψλ, εκεξαξγίεο αζθάιηζεο, δψξα ενξηψλ, ηαηξηθήο ησλ 

πεξίζαιςεο θιπ. 

 Οη δαπάλεο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά αιιά είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε είδνπο εξγαζίαο, κε ηε 

θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε 

είδνπο αζθαιίζεηο πιηθψλ. 

 Σα έμνδα απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ πιηθψλ. 

 Οη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο ηφπνπο ή ζέζεηο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο κέρξη 

ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν. 



 

 

 Οη δαπάλεο απνδεκίσζεο ηδηφθηεησλ πεγψλ ιήςεο θάζε είδνπο πιηθψλ ή ρψξσλ 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζήο ηνπο. Ο Φνξέαο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε δηελέξγεηαο 

απαιινηξηψζεσλ ρψξσλ ιήςεο απνζήθεπζεο θιπ πιηθψλ. 

 Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο φινπ ή κέξνπο εξγαζηψλ δηα ρεηξψλ εξγαηνηερληηψλ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ είλαη αδχλαην ή δελ ελδείθλπηαη κε κεραλήκαηα ή θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα θαιχηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο Φνξέα. 

 Οη δαπάλεο ππαίζξνπ θαη γξαθείνπ γηα ηε ιήςε ζηνηρείσλ, θαηακέηξεζε πιηθψλ θιπ, 

ζχληαμε θαη εθηχπσζε ζε ηεηξαπινχλ ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ησλ ηειηθψλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ εηο δηπινχλ. 

 Οη δαπάλεο εθηέιεζεο θαη επαλάιεςεο απαζψλ ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

 Οη δαπάλεο επηζεψξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επαλφξζσζεο θάζε βιάβεο ή δεκίαο θαηά 

ηελ πεξίνδν εγγχεζεο. 

 Οη δαπάλεο δηνδίσλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απαηηείηαη. 

 Οη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη 

εθνδίσλ ηνπ έξγνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα είδε εζσηεξηθνχ, ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηα ηέιε 

ραξηνζήκνπ φπνπ ηζρχνπλ θαη γεληθφηεξα φινη νη θφξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο θιπ, πνπ ζα 

ηζρχνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα 

Νφκσλ γηα Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην Δηζαγσγήο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3215/55 δελ 

πξνέξρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ζε 

άιιε Τπεξεζία ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε ή λα ρνξεγήζεη νπνηαδήπνηε βεβαίσζε 

γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο 

ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο 

έκκεζα ή άκεζα. 

 Ζ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, θιπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, ζε ζπλδπαζκφ 

θαη κε ηηο δαπάλεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα. 

 Ζ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ κε ηελ αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηνπ έξγνπ 

 Οη θάζε είδνπο κεηξήζεηο θαη ιήςε ζηνηρείσλ (πςνκέηξσλ, δηαζηάζεσλ θιπ) 

 Οη θάζε είδνπο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη ηπρφλ 

ρξήζε επξεζηηερληψλ κεη' απνδεκίσζεο ησλ δηθαηνχρσλ. 

 Ζ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη νη ηπρφλ δαπάλεο 

κίζζσζεο ρψξνπ ή αγνξάο ησλ αλαγθαίσλ εδαθηθψλ ισξίδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ 

εξγνηαμηαθψλ δξφκσλ. 

 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δαπάλεο ηνπ, λα εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο 

γηα ηελ απφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πεξηζζεπκάησλ θπηηθψλ γαηψλ, ππνιεηκκάησλ θάζε 

είδνπο έξγσλ φπσο θαη νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν 

εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ηε δηάξθεηα απηήο ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο (ζε 

ζπζρεηηζκφ κε ην δεκνπξαηνχκελν έξγν). 

 Οη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ θαη ησλ ελ γέλεη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 Οη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο ζην εξγνηάμην θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. 

 Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε εθηέιεζε ηεο πιήξνπο εξγαζίαο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νη 

Π.Σ.Π, ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ην θαη' 

απνθνπήλ ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θιπ γηα ηαθηνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ απφ θάζε πιεπξά. 



 

 

24.2. ην πνζφ ησλ ελζσκαησκέλσλ ζηελ πξνζθνξά γεληθψλ εμφδσλ ηνπ Αλαδφρνπ 

πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ησλ εξγαιείσλ, ησλ επηζθαιψλ εμφδσλ επηζηαζίαο, ησλ θάζε 

είδνπο θξαηήζεσλ, θφξσλ, ηειψλ, δαζκψλ, δηθαησκάησλ, αζθαιίζεσλ θιπ δεκνζηεχζεσλ, 

δηαθεξχμεσλ, θεξπθείσλ, ζπκθσλεηηθνχ, ησλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσλ κεραλεκάησλ θαη 

εξγνηαμίσλ γεληθά, ησλ πξνζπειάζεσλ πξνο ηα εξγνηάμηα θαη ηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο ησλ 

πιηθψλ θάζε είδνπο. 

24.3. Ο Φνξέαο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα 

ηπρφλ δπζρέξεηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ιαηνκείσλ θαη ινηπψλ πεγψλ πνπ ζα αλαθχνπλ ή απφ ηελ 

αλάγθε δεκηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο ζξαχζεο θαη ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ καθξηά απφ ηηο 

πεγέο ιήςεο, ήηνη ρεηκάξξσλ ιαηνκείσλ θιπ, πνπ ζα παξνπζηαζζεί ή απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο 

κεηαθνξψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 

24.4. Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ πξνζπειάζεσλ γηα ηελ, θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, αθψιπηε θαη αζθαιή εμππεξέηεζε ηεο δηελεξγνχκελεο θπθινθνξίαο γηα 

ηελ θαηαζθεπή θαη επίβιεςε ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. ε φηη αθνξά ζηηο νδνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη δελ δχλαηαη λα 

θπθινθνξήζεη νρήκαηα βάξνπο κεγαιχηεξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ. Οπσζδήπνηε εθ' φζνλ θάλεη ρξήζε 

ηέηνησλ νδψλ (κέζα ζηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο) ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ ζπληήξεζε θαη 

ησλ νδψλ απηψλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

24.5. Δλλνείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή αηχρεκα πνπ ζα 

ζπκβεί. 

24.6. Σνλ Αλάδνρν επίζεο βαξχλνπλ: 

α) Οη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αλάγθε ζχγρξνλεο εθκεηάιιεπζεο πεγψλ θάπνησλ πιηθψλ θαη απφ 

άιιε πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία. 

β) Οη δαπάλεο ηπρφλ ζπκπιήξσζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

γ) Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ή 

δηφξζσζε ηεο ρνξεγνχκελεο απφ ηνλ Φνξέα ηνπνγξαθηθήο κειέηεο ή αλαζχληαμε απηήο, ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ φινπ έξγνπ θαη ηε ιήςε ησλ 

επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ επηβιέπνληα θαη ηελ ζχληαμε φισλ ησλ 

επηκεηξήζεσλ θαη επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, θάζε θνξά πνπ απηφ απαηηείηαη θαηά ηα δηαδνρηθά 

ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή αθνξά ζε κηθξνπαξαιιαγέο - πςνκεηξηθέο ή νξηδνληηνγξαθηθέο 

- νπφηε πξέπεη λα ππνβάιινληαη, κε ηα δηαθαλή ηνπο, φια ηα απαηηνχκελα ηεχρε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ζθνπνχ. 

δ) Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ 

πξνζσξηλή παξαιαβή, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) αληίγξαθα 

ζην Φνξέα: 

1. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:500 ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ησλ θαηαζθεπψλ. 

2. Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ζε θιίκαθα 1:50. 

ε) Ζ δαπάλε ιήςεο έγρξσκσλ θσηνγξαθηψλ θαηά ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ, ε ππνβνιή ηνπο ζηελ 

Τπεξεζία καδί κε ηα αξλεηηθά ηνπο θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ πνπ 

εθηειείηαη, φπσο ηήξεζεο θαη ππνβνιήο πιήξσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απηνχ, εκεξνινγίνπ 

έξγνπ θαη βηβιίνπ θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

ζη) Οη δαπάλεο πξνζσξηλήο ζήκαλζεο θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη γεληθά θάζε άιιε 

δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά. 

δ) Οη δαπάλεο ζχλαςεο ηεο χκβαζεο. 

ε) Οη δαπάλεο γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο, δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη (ππνβνιή κειεηψλ θιπ).  

24.7. Ο Δξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακηά επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή 

απνδεκηψζεσλ γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο. 

 



 

 

ΆΡΘΡΟ 25. ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΠΡΟ ΣΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ 

Ο Φνξέαο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 169 ηνπ Ν. 4412/2016, δηθαηνχηαη λα ιάβεη ππφ ηελ 

θαηνρή ηνπ ή λα θάλεη ρξήζε νηνπδήπνηε πεξαησζέληνο κεξηθψο ή νιηθψο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ρσξίο 

λα ζεσξείηαη φηη ηνχην απνηειεί απνδνρή νηαζδήπνηε εξγαζίαο κε απνπεξαησζείζεο ζχκθσλα κε ηελ 

Δξγνιαβηθή χκβαζε 

 

ΆΡΘΡΟ 26. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΠΗΟΤ - ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη θάζε κέηξν θαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο εληνιέο ηνπ Φνξέα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ηεξψληαο 

απφιπηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Τπνρξενχηαη ρσξίο απνδεκίσζε (νη δαπάλεο 

πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ) πξηλ απφ ηελ παξάδνζε γηα ρξήζε ηνπ έξγνπ λα 

αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ηελ πεξηνρή θαη γεληθά απφ ην εξγνηάμην απνξξίκκαηα, εξγαιεία, 

ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θαη λα απνθαηαζηήζεη ηνπο 

ρψξνπο φπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ή εγθαηεζηεκέλα. 

 

ΆΡΘΡΟ 27. ΕΖΜΗΔ Δ ΣΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΠΔΡΗΟΤΗΔ ΣΟΤ – ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΔΡ ΣΡΗΣΧΝ 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν, ν νπνίνο ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο, 

πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ 

πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ θάζε ηξίηνπ πξνζψπνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Δξγνδφηε, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επίβιεςεο, ν νπνίνο απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 

απφ ηα κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξγνηάμην απφ 

νπνηνλδήπνηε θαη γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ, απφ θάζε πξφζσπν πνπ εηζέξρεηαη ζην εξγνηάμην, θαζψο 

θαη απφ ηα ίδηα ηα θαηαζθεπάζκαηα, ηφζν θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, φζν θαη 

θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο πνπ δελ γίλνληαη. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλάςεη αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην Αζθαιηζηηθή εηαηξεία, απνδεηθηηθφ ηεο νπνίαο απαξαίηεηα ζα πξνζθνκίζεη 

δεθαπέληε (15) εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. 

Ζ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε ρξφλν, δει, απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη γηα πνζφ πνπ θαιχπηεη θάζε 

πηζαλή βιάβε πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ζσκαηηθή βιάβε ηξίησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Δξγνδφηε, 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη εθείλνπ ηεο επίβιεςεο. 

Ζ αζθάιηζε απηή ζα πξνβιέπεη ηελ παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο θαηά ηνπ Δξγνδφηε, ηνπ 

Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ, θαζψο θαη θάζε εξγαδφκελνπ ν νπνίνο έρεη 

νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα 

κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ηνπ Δξγνδφηε. Δμππαθνχεηαη φηη ε ζχλαςε 

ηεο αζθαιίζεσο ππέξ ηξίησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθαιίζεσο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ απαζρνινχκελνπ γηα ην έξγν πξνζσπηθνχ. 

 

ΆΡΘΡΟ 28. ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ - ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

28.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θαη ππνβάιιεη ζην Φνξέα θσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ 

κεξίκλεο θαη δαπάλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ιεπηνκέξεηα απφ ηε δηαηαγή ηνπ 

Τ.Γ.Δ. αξ. 7603/5-2-1960 (Δγθ. Α 20) ήηνη: 

 Φσηνγξαθίεο ηεο πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζην Φνξέα κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 1εο πηζηνπνίεζεο. 

 Φσηνγξαθίεο ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. 

 Φσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ, ζα ππνβιεζνχλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 

ηειεπηαίαο πηζηνπνίεζεο, πξηλ ηελ ηειηθή. 

 Οη θσηνγξαθίεο ζα εθηππψλνληαη κε κεγέζε 16Υ18 ή 18Υ24 ζε ιεπθφ ραξηί ή εθφζνλ απηφ 

είλαη δπλαηφ ζα παξαδίδνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 



 

 

28.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, λα θαηαζθεπάζεη θαη εγθαηαζηήζεη κία 

πηλαθίδα δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα, πνπ ζα ρνξεγήζεη ν Φνξέαο, 

βάζεη ησλ Οδεγηψλ πεξί δεκνζηφηεηαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ ηελ Δ.Δ. θαη ζηε 

ζέζε πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δεκνζηφηεηα πεξί 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο ζην έξγν. 

 

ΆΡΘΡΟ 29. ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΑ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ 

29.1. Γλώζε ηνπηθώλ ζπλζεθώλ  

ε θάζε πεξίπησζε, πέξαλ ησλ παξερφκελσλ ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ θιπ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνλ 

Φνξέα, απνηειεί ηππηθή αιιά θαη νπζηαζηηθή ππνρξέσζε θάζε δηαγσληδφκελνπ ε εμαθξίβσζε θαη 

γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε εθαξκνζηκφηεηα ηεο ηερληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. 

29.2. Καζνιηθή αξκνδηόηεηα θαη επζύλε Αλαδόρνπ  

Όια ηα πξνο, θαηαζθεπή αληηθείκελα ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο, ηα πεξηγξαθφκελα ζηα Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο, φπσο θαη ζρέδηα, ζρήκαηα, πίλαθεο θιπ ηεο Δγθεθξηκέλεο Οξηζηηθήο Μειέηεο είλαη ηεο 

"Καθολικήρ απμοδιόηηηαρ και εςθύνηρ ηος Αναδόσος" θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, εθ' 

φζνλ δελ αλαθέξεηαη ζαθψο θαη ξεηψο ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα ηνπ Φνξέα.  

Ζ "θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε Αλαδφρνπ" πεξηιακβάλεη - είηε απηφ αλαγξάθεηαη εηδηθφηεξα θαη' 

άξζξν ή παξάγξαθν είηε φρη - ελδεηθηηθά φρη φκσο πεξηνξηζηηθά φιεο ηηο θάησζη ππνρξεψζεηο: 

 Μέξηκλα, έμνδα, πιηθά, κέζα, εμνπιηζκφ, πξνζσπηθφ, επζχλε, κέηξα αζθαιείαο, κέηξα 

απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ, κέηξα ζήκαλζεο, κέηξα αζθαινχο θπθινθνξίαο θαη εξγαζίαο, κέηξα γηα 

απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ Δζληθνχ ή Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ή απνθαηάζηαζεο απηνχ ζε 

πεξίπησζε ξχπαλζεο, δηαδηθαζίεο θαη έμνδα θιπ πάζεο θχζεσο αδεηνδνηήζεσλ, ζχκθσλα θαη κε 

ηα αλαθεξφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηηδήπνηε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 

 Τπνρξέσζε εληνπηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ρψξαο ή θαη εθηφο απηήο, θαζψο θαη 

απφθηεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ή ηπρφλ απαηηνχκελεο ελνηθίαζεο ή αγνξάο ή απνδεκίσζεο θιπ 

δαλεηνζαιάκσλ ή ζέζεο απφιεςεο ή εγθαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζην έξγν, κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ραξαθηεξηζηηθά. Οη δαλεηνζάιακνη θαη νη ζέζεηο απφιεςεο ζα 

είλαη επηηξεπηέο κε απφθαζε Γεκφζηαο Αξρήο. 

 Τπνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο εθζθαθψλ, θνξηνεθθφξησζεο κεηά ζηαιίαο, πξνκήζεηαο θαη 

κεηαθνξάο φισλ ησλ πιηθψλ, αληηθεηκέλσλ, εμνπιηζκνχ, εξγαζηεξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζην 

ρψξν ηνπ έξγνπ ή ζε εξγαζηήξηα ηεο απνδνρήο ηνπ Δξγνδφηε ζ’ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

Δπηθξάηεηαο γηα έιεγρν, αλαιχζεηο θιπ, κεηά ηεο αληίζηνηρεο ιήςεο δεηγκάησλ θαη απνδεκίσζεο 

ησλ εξγαζηεξίσλ, εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαη πξνδηαγξαθφκελσλ θαηά πεξίπησζε 

εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ή κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ή κέζνδν. 

 Φνξηνεθθφξησζε, απνκάθξπλζε θαη δηάζεζε ηπρφλ αρξήζησλ ή αθαηαιιήισλ ή ξεηαιηψλ ζε 

ρψξνπο απνδνρήο ηνπ Δξγνδφηε ή αξκφδησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, δηάζηξσζε, δηαζπνξά πιηθψλ, 

αλακφριεπζε πξνο νκνγελνπνίεζε, ηερληθή αλάκημε, χγξαλζε, ζπκπχθλσζε. 

 Σπρφλ απνμήισζε θαη επαλαθαηαζθεπή πιηθψλ ή θαηαζθεπψλ ή εγθαηαζηάζεσλ ζε πεξίπησζε 

αζηνρίαο ή κε ηήξεζεο πξνδηαγξαθψλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηεο κειέηεο θιπ, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο επίβιεςεο. 

 Όιεο ηηο κειέηεο, έξεπλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαζψο θαη φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο γηα έληερλε 

εθηέιεζε θαη έιεγρν ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ ζπλνπηηθά ή αλαιπηηθά πεξηγξαθνκέλσλ ή κε 

εξγαζηψλ θαη αλαγθαίσλ γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ πεξηγξαθνκέλνπ έξγνπ ζε θάζε ζεκείν. 

Απφ ηα παξαπάλσ πεξηγξαθέληα δελ είλαη ηεο "θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο Αλαδφρνπ" θαη 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ κφλν ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, εθ' φζνλ θαη κφλνλ φηαλ 

ζαθψο, ξεηψο θαη επαθξηβψο αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο θαη ησλ 

ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ σο αξκνδηφηεηεο ηνπ Φνξέα. 

 



 

 

ΆΡΘΡΟ 30. ΒΔΒΑΗΧΖ ΠΔΡΑΗΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΠΡΟΧΡΗΝΖ & ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ν Δπηβιέπσλ ή ην 

εληεηαικέλν φξγαλν ηεο επίβιεςεο αλαθέξεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κέζα ζε ρξνληθφ 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 Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αλσηέξσ αλαθνξάο, εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ εκέξα πνπ 

πεξαηψζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ (βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ).  

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 παξάγξαθν 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. Ζ 

βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ δελ αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, φπσο αλαθέξεηαη 

αθνινχζσο. 

Αλ ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πεξαησζεί δηαπηζησζνχλ επνπζηψδεηο κφλν ειιείςεηο πνπ δελ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 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 απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ θαη αλαθέξεη ην ρξφλν πνπ πεξαηψζεθε ην έξγν, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν. 4412/2016 (Βεβαίσζε πεξάησζεο 

εξγαζηψλ).  

Ζ έθδνζε βεβαίσζεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο 

επηκέηξεζεο θαη ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα ηελ έλαξμε ηνπ 

ρξφλνπ εγγχεζεο – ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο (15 κήλεο) θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 170 (Πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ) θαη 171 (Υξφλνο 

ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ) ηνπ Ν. 4412/2016.  

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ, 

εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ε 

ηειηθή επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

έξγνπ «φπσο θαηαζθεπάζζεθε». 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 ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, ε πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Τπεξεζία. 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 φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 141 

ηνπ Ν. 4412/2016. 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 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ε Πξντζηακέλε Αξρή νξίδεη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, 

αθνχ πξνεγνπκέλσο ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο αλαθνηλψζεη ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε 

ζχληαμε ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη απφ 

φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ Δπηβιέπνληα πνπ παξίζηαηαη θαηά ηε δηελέξγεηά ηεο θαη ηνλ Αλάδνρν. 

Σν πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο αθνξά παξαιαβή ηφζν πνζνηηθή φζν θαη πνηνηηθή ηνπ 

έξγνπ. Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο ειέγρεη θαηά ην δπλαηφλ ηηο επηκεηξήζεηο, κε γεληθέο ή ζπνξαδηθέο 

θαηακεηξήζεηο, θαηαγξάθεη ζην πξσηφθνιιν ηηο πνζφηεηεο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, φπσο 

δηνξζψλνληαη απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηειηθνχ 

ζπλνπηηθνχ επηκεηξεηηθνχ πίλαθα, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα επέκβεη δηνξζσηηθά, αηηηνινγεί ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πνζφηεηεο θαη αλαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο γηα εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί 

κε ππέξβαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ ή θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ. 



 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν. 4412/2016 (Πξνζσξηλή Παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ).  

Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θαη ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο ηνπ έξγνπ, εληφο 

πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 4412/2016 (Οξηζηηθή Παξαιαβή). 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 φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ 

θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 

141 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Αλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα 

πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή. 

Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ειέγρεηαη πάιη ε θαιή θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ. Μεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

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 ηπρφλ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηηο εξγαζίεο απηέο.  

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή έξγνπ είλαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.). 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 4412/2016 (Οξηζηηθή Παξαιαβή.  

 

ΑΡΘΡΟ 31: ΔΚΠΣΧΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη µε ηηο γξαπηέο 

εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο µε ηε ζχκβαζε ή ην λφκν θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 

εξγνιαβία. 

Ζ δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ Αλαδφρνπ αλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο (άξζξν 160 ηνπ Ν. 4412/2016 Έθπησζε Αλαδφρνπ: 

α) Καζπζηεξήζεη ππαίηηα, πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο, ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ή ηελ ππνβνιή ηνπ αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα θαη µε ηα πξνβιεπφκελα ζηε 

ζχκβαζε. 

β) Τπεξβεί, µε ππαηηηφηεηά ηνπ, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν ηνπ κελφο, ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε ζχκβαζε 

ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγνηαμηαθήο ηνπ αλάπηπμεο. 

γ) Τπεξβεί µε ππαηηηφηεηά ηνπ, θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο, έζησ θαη κηα απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Καη’ εμαίξεζε, αλ ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζπζηεξεί, αιιά ν 

Αλάδνρνο έρεη ήδε εθηειέζεη εξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ 

(80%) ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί µε ηηο ηπρφλ ππνγξαθείζεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, έζησ θη αλ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ. Ζ 

παξάηαζε ρνξεγείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ρσξίο αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη µε επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/2016 (Πνηληθέο ξήηξεο γηα παξαβίαζε 

πξνζεζκηψλ έξγνπ) πνηληθψλ ξεηξψλ. 

δ) Οη εξγαζίεο ηνπ είλαη θαηά ζχζηεκα θαθφηερλεο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πξνδηαγξαθέο. Γηα λα θεξπρζεί ν Αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ θαθνηερληψλ ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη απνξξηθζεί, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ, ε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ. 

ε) Παξεθθιίλεη επαλεηιεκκέλα απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή παξαιείπεη ζπζηεκαηηθά ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία 

έθπησζεο ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ 

πξνεηδνπνηήζεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ Αλάδνρν. 

ζη) Πξνζθνκίζεη πιαζηή εγγπεηηθή επηζηνιή 

Γηα ηε δηαδηθαζία έθπησζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 32: ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

αλ Αλσηέξα Βία ζεσξνχληαη φια ηα πεξηζηαηηθά ή γεγνλφηα εθείλα ηα νπνία μεθεχγνπλ, θαηά εχινγε 

θξίζε, απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ηα νπνία (πεξηζηαηηθά ή γεγνλφηα) είλαη αδχλαηνλ 

αθφκε θαη κε ηα κέηξα ζχλεζεο θαη επηκειείαο λα πξνβιεθζνχλ ή απνηξαπνχλ, φπσο ζενκελίεο, 

πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, εθξήμεηο, δνιηνθζνξέο (ζακπνηάδ), πφιεκνη, επαλαζηάζεηο, αληαξζίεο, 

επηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, παξαθψιπζε εξγαζηψλ απφ ηξίηνπο, λφκηκεο απεξγίεο θεξπγκέλεο 

επίζεκα θαη απφ αλαγλσξηζκέλεο ελψζεηο εξγαδνκέλσλ, κέηξα θαη απαγνξεχζεηο απφ κέξνπο ησλ 

Αξρψλ θαη παξφκνηαο θχζεο πεξηζηαηηθά, εθφζνλ θαη ζην βαζκφ πνπ ηα γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά απηά 

επηθέξνπλ αδπλακία ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

Δλ ηνχηνηο, ε θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζθφκηζε πιηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ε θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, ε κε εθπιήξσζε απφ θάπνηνλ ππεξγνιάβν 

ή πξνκεζεπηή ηνπ Αλαδφρνπ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ή ε θαζπζηέξεζή ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε απηή, ε 

έθπησζή ηνπ ή ε απνηπρία θαηαζθεπήο πξψηεο χιεο, πιηθψλ ή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ ξεηά 

ζπλνκνινγείηαη φηη δελ ζεσξνχληαη σο πεξηζηαηηθά Αλσηέξαο Βίαο. 

Ρεηά ζπλνκνινγείηαη φηη δελ απνηειεί Αλσηέξα Βία δηαηαγή Αξρήο, δηθαζηηθή απφθαζε ή άιιν γεγνλφο 

πνπ επηθέξεη δηαθνπή ή θαζπζηέξεζε ζηηο παξαδφζεηο πιηθψλ, κεραλεκάησλ ή εθνδίσλ ή ζηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη νθείιεηαη ζε παξάβαζε εξγαζηαθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ ή ζε 

επίδεημε ακέιεηαο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη ππεξγνιάβνπ ή πξνκεζεπηή ηνπ. Γελ απνηειεί, 

επίζεο, Αλσηέξα Βία, ε θινπή, ν βαλδαιηζκφο ή άιιε απψιεηα εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ζα πιεξσζεί κφλν γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαγγειίαο ρσξίο θακία άιιε απαίηεζε θαηά ηνπ Δξγνδφηε. 

Γηα φζν ρξφλν ζπλερίδεηαη ην πεξηζηαηηθφ Αλσηέξαο Βίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη θάζε 

ελδεδεηγκέλν κέηξν πξνο ην ζθνπφ απνηξνπήο, θαη αλ ηνχην θαζίζηαηαη αλέθηθην, πεξηνξηζκνχ ησλ εθ 

ηνπ πεξηζηαηηθνχ απηνχ απνξξενπζψλ δεκηψλ. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη, επίζεο, λα θαηαβάιεη απνδεδεηγκέλα θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνο 

εμνπδεηέξσζε, άλεπ ρξνλνηξηβήο, ησλ ζπλεπεηψλ νπνηαζδήπνηε Αλσηέξαο Βίαο (π.ρ. δεκηέο ζηνλ 

εμνπιηζκφ, ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο θιπ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 33: ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην ζε ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ επξείαο ρξήζεο. Σν ηερληθφ ζηέιερνο ηνπ άξζξνπ 139, πνπ ηεξεί κε εληνιή ηνπ αλαδφρνπ ην 

εκεξνιφγην, γλσζηνπνηείηαη κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Σν 

εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε απηφ ηδίσο: 

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

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

ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, 

γ) ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηαπ 

εξγνδφηε, 

δ) ζέζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, αλαθνξά ζηηο 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, θαζψο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηηο ξπζκίζεηο θαη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ, 

ε) ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 

ζ) νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, η) θαζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκίεο, κε 

ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο, θαζψο θαη ν ρξφλνο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή 

επαλάιεςεο εξγαζηψλ, 

ηα) νη εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, 

ηβ) έθηαθηα πεξηζηαηηθά, ηγ) ζεκαληηθέο επηζθέςεηο ή επηθνηλσλίεο κε ην Γεκφζην ή ηνπηθέο αξρέο ή 

παξφδηνπο ηδηνθηήηεο, θαη ηδ) θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν. 

2. Σν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη κε ςεθηαθή ππνγξαθή απφ ηνλ ηεξνχληα απηφ θαη 

απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ζηνλ επηβιέπνληα ηνπ 



 

 

έξγνπ. Ο επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ ειέγρεη θαη δηνξζψλεη ην εκεξνιφγην, αλ απαηηείηαη, θαη ην ππνβάιιεη 

πξνο έγθξηζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

3. Ο πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ειέγρεη ηηο εγγξαθέο θαη δχλαηαη λα απνξξίςεη φζεο εμ 

απηψλ θξίλεη σο αλαθξηβείο, ελψ κπνξεί λα ρνξεγήζεη εληνιή πξνο ηνλ αλάδνρν γηα ηελ εγγξαθή ζην 

εκεξνιφγην θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία λα θαηαγξάθνληαη 

γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο κε ζθαξηθήκαηα, θσηνγξαθίεο, θαηαγξαθέο κε video ή άιιεο κεζφδνπο 

θαηαγξαθήο νπηηθψλ κέζσλ. ε κεγάια έξγα, γηα θάζε εξγνηάμην ζε δηαθξηηή γεσγξαθηθή ελφηεηα 

πξέπεη λα ηεξνχληαη ρσξηζηέο εκεξήζηεο αλαθνξέο πξνφδνπ ή εκεξνιφγην, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. ηηο πεξηπηψζεηο κηθξψλ έξγσλ, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί λα νξίζεη ηελ 

ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ θαηά άιινλ ζπλνπηηθφηεξν ηξφπν, ηελ ηήξεζή ηνπ θαηά εβδνκάδα ή άιιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαη ηε κε ηήξεζε εκεξνινγίνπ. 

4. Δθφζνλ, ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε θαη θνηλνπνίεζε ηνπ 

εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100) επξψ, νχηε αλψηεξε ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, γηα θάζε εκέξα 

παξάιεηςεο, αλαιφγσο κε ην χςνο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Ζ εηδηθή πνηληθή ξήηξα 

επηβάιιεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ 

νπνία ν επηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο. 

5. Οη εγγξαθέο ηνπ εκεξνινγίνπ δελ απνηεινχλ πιήξε απφδεημε γηα ηα γεγνλφηα πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζε απηφ, ζπλεθηηκψληαη φκσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά έγγξαθα, εθφζνλ ηνχην θέξεη βεβαία 

ρξνλνινγία, πνπ απνδεηθλχεη ηνλ ρξφλν ζχληαμήο ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΖΣΡΧΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηακνξθψζεη, νξγαλψζεη θαη ηεξήζεη θαηάιιειν κεηξψν ηνπ 

έξγνπ, κε έγγξαθν, θσηνγξαθηθφ, καγλεηνζθνπεκέλν, ειεθηξνληθφ θαη ινηπφ επνπηηθφ πιηθφ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θάζεηο εμέιημεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο επηβιέπνπζαο 

ππεξεζίαο.  

Σν κεηξψν ηνπ έξγνπ παξαδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ 

(δειαδή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε θέξεηαη σο ε εκεξνκελία πνπ απηφ 

πεξαηψζεθε). Έλα αληίηππν ηνπ κεηξψνπ απηνχ ζα παξαδίδεηαη ζην θιηκάθην επίβιεςεο επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ θαη έλα ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 

Οη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ησλ έξγσλ επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, θαζνξηδνκέλνπ ζαθψο 

φηη πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

 

ΑΡΘΡΟ 35: ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΔ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε αξραηνηήησλ νπνηαζδήπνηε ειηθίαο 

ζην έξγν, λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία θαη κέζσ απηήο ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη λα 

δηαθφςεη θάζε εξγαζία ζηηο πεξηνρέο ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ελ ιφγσ αξραηνηήησλ. 

Μεηά ηνλ πξψην ραξαθηεξηζκφ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ζα δνζνχλ νδεγίεο ζηνλ Αλάδνρν, είηε 

γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, είηε γηα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα 

αξραηνινγηθήο έξεπλαο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ηε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ 

ηνπ ζε άιιν κέησπν εξγαζηψλ έσο ηε ιήμε ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ, κε αλάινγε αιιαγή ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. 

Ζ κεηαηφπηζε απφ ην κέησπν εξγαζηψλ ζε άιιν γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε 

θαη άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε εμ αηηίαο ηνπ ζηε δηελέξγεηα ησλ αξραηνινγηθψλ 

εξεπλψλ. 

 

Σα αλσηέξσ ηεινύλ ππό ηελ αίξεζε όηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ηζρύνληα ηνπ Ν. 

4412/2016 όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα κε ηνλ 

πξόζθαην Ν. 4782/2021, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ πξνθαλώο ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

εκεξνκελίεο έλαξμεο ηζρύνο ηνπο. 

   



 

 

     

 


