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Άρθρο 1ο: Αντικεύμενο τησ παρούςασ Ε..Τ 

 

Σο τεύχοσ αυτό τησ Ειδικόσ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (Ε..Τ.) αφορϊ τουσ γενικούσ και 

ειδικούσ όρουσ και τισ ςυμπληρωματικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ με βϊςη τα οπούα  θα 

εκτελεςθεύ από τον Ανϊδοχο το ϋργο, που αναφϋρεται ςτην επικεφαλύδα και 

περιγρϊφεται ςτην Σεχνικό Περιγραφό ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ του Ν. 4412/2016 

«Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ 147/Α΄/08-08-2016)ςτο μϋροσ που ιςχύει μετϊ 

τισ τροποποιόςεισ του Ν.4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοπούηςη και αναμόρφωςη 

του ρυθμιςτικού πλαιςύου των δημοςύων ςυμβϊςεων, ειδικότερεσ ρυθμύςεισ 

προμηθειών ςτουσ τομεύσ τησ ϊμυνασ και τησ αςφϊλειασ και ϊλλεσ διατϊξεισ για την 

ανϊπτυξη, τισ υποδομϋσ και την υγεύα»και τουσ όρουσ του Ν. 3669 (Κ.Δ.Ε.) «Κύρωςη τησ 

Κωδικοπούηςησ τησ Νομοθεςύασ Καταςκευόσ Δημοςύων Έργων» (ΥΕΚ 116/Α΄/18-06-

2008) ςτο μϋροσ που ιςχύει, ςε ςυνδυαςμό με τα υπόλοιπα ςυμβατικϊ τεύχη, τισ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που ιςχύουν,τισ μελϋτεσ, ςχϋδια κ.λπ. που θα χορηγηθούν από 

την Τπηρεςύα καθώσ και με τισ ϋγγραφεσ οδηγύεσ τησ. 

 

 

Άρθρο 2ο: Αντικεύμενο τησ Εργολαβικόσ ύμβαςησ 

 

2.1 Αντικεύμενο τησ παρούςασ εργολαβύασ εύναι η εκτϋλεςη του ϋργου: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΙΚΗ 

ΑΦΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΒΔΗΡΩΝ», ςύμφωνα με τισ εγκεκριμϋνεσ 

μελϋτεσ εφαρμογόσ, τουσ όρουσ των εγκεκριμϋνων ςυμβατικών τευχών μελϋτησ και 

τουσ όρουσ δημοπρϊτηςόσ του. 

2.2  Αναλυτικϊ οι εργαςύεσ, οι ποςότητεσ καθώσ οι μονϊδεσ μϋτρηςησ των εργαςιών 

περιϋχονται ςτην εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ, που ανϋρχεται ςτο ποςόν των 

450.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομϋνων των απροβλϋπτων, ΓΕ&ΟΕ, απολογιςτικών, 

ΓΕ&ΟΕ απολογιςτικών, αναθεώρηςησ και του Υ.Π.Α.  

Η παροφςα μελζτθ αφορά  εργαςίεσ που απαιτοφνται για  τθν αποκατάςταςθ φκορϊν του 

οδοςτρϊματοσ   τμθμάτων του οδικοφ δικτφου  του Διμου Αβδιρων.   

 

2.3 Αναλυτικϊ οι ανωτϋρω εργαςύεσ περιγρϊφονται ςτο τεύχοσ τησ Σεχνικόσ Περιγραφόσ-

Σιμολόγιο των εγκεκριμϋνων τευχών τησ μελϋτησ. 

2.4 Επιςημαύνεται ότι η εκτϋλεςη του ανωτϋρω αντικειμϋνου θα προχωρόςει με την ςαφό 

υποχρϋωςη ότι θα τηρηθεύ η Περιβαλλοντικό Νομοθεςύα χωρύσ την απαύτηςη καμύασ 

πρόςθετησ αποζημύωςησ του αναδόχου για την τόρηςη των περιβαλλοντικών όρων.   

 

 

Άρθρο 3ο: Ευθύνη καλόσ εκτϋλεςησ των ϋργων 

 

3.1 Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να εκτελϋςει τα διϊφορα ϋργα με όλουσ τουσ κανόνεσ τησ τϋχνησ και 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρούςασ και τα ςχϋδια τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ.  Ο 

Ανϊδοχοσ διατηρεύ την πλόρη ευθύνη για την καλό εκτϋλεςη των ϋργων. 

3.2 ύμφωνα με τα ςυμβατικϊ τεύχη και τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, για την εφαρμογό τησ 

εγκεκριμϋνησ μελϋτησ καθώσ και για την ποιότητα και αντοχό των ϋργων, μόνοσ 
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υπεύθυνοσ εύναι ο Ανϊδοχοσ και οποιοςδόποτε ϋλεγχοσ αςκηθεύ από την Τπηρεςύα δεν 

απαλλϊςςει καθόλου τον Ανϊδοχο από την ευθύνη του. 

3.3 Ο Ανϊδοχοσ εύναι εξ ολοκλόρου ο μόνοσ υπεύθυνοσ για την εκλογό και χρηςιμοπούηςη 

των απαραύτητων υλικών και γενικϊ για την εκτϋλεςη των εργαςιών ςύμφωνα με τουσ 

όρουσ τησ παρούςησ υγγραφόσ, τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ και τα λοιπϊ εγκεκριμϋνα 

ςυμβατικϊ τεύχη και ςχϋδια.Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προμηθεύςει με δικό του 

δαπϊνη όλα τα υλικϊ, εργατικϊ και μηχανόματα που εύναι αναγκαύα για την καταςκευό 

του ϋργου, καθώσ και για τη μεταφορϊ τουσ από τισ πηγϋσ λόψησ τουσ.  Ο Ανϊδοχοσ 

οφεύλει επύςησ να επιςκευϊζει, ςυντηρεύ και αςφαλύζει με δικϋσ του δαπϊνεσ τα 

μηχανόματα και εργαλεύα ϋναντι παντόσ κινδύνου. 

3.4 Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να εκτελϋςει τα διϊφορα ϋργα ςύμφωνα με τα γενικϊ και 

λεπτομερειακϊ ςχϋδια τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ καθώσ και με τυχόν ςυμπληρωματικϊ 

κατϊ το ςτϊδιο τησ καταςκευόσ που θα εγκριθούν από τον Εργοδότη.Για όλεσ τισ 

εργαςύεσ που θα εκτελεςθούν ιςχύουν οι προδιαγραφϋσ που αναφϋρονται ςτισ 

εγκεκριμϋνεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσκαι ςτα εγκεκριμϋνα τεύχη τησ μελϋτησ. 

3.5 Ρητϊ καθορύζεται ότι οι τιμϋσ του τιμολογύου προςφορϊσ αποτελούν την πλόρη 

αποζημύωςη του Αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου και καμύα πρόςθετη 

αποζημύωςη δεν δικαιούται ο Ανϊδοχοσ από τισ δυςκολύεσ που θα αντιμετωπύςει κατϊ 

το ςτϊδιο τησ καταςκευόσ.  

3.6 Οποιαδόποτε ζημιϊ ςτο ϋργο εύτε ςτα μηχανόματα, εύτε ςτισ εγκαταςτϊςεισ (εργοτϊξια, 

λατομεύα κ.λπ.), που προϋρχεται από οποιαδόποτε αιτύα ό δολιοφθορϊ κατϊ τη διϊρκεια 

τησ εργολαβύασ, πλην ανωτϋρασ βύασ, βαρύνει τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ εύναι 

υποχρεωμϋνοσ και να την αποκαταςτόςει. 

3.7 Οποιαςδόποτε φύςησ δυςτυχόματα ό ζημιϋσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ό ςε τρύτουσ 

ό και ςε περιουςύεσ τρύτων που οφεύλονται ςε αμϋλεια ό υπαιτιότητα του προςωπικού 

του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειςτικϊ και μόνο τον Ανϊδοχο. 

3.8 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λϊβει κατϊ την εκτϋλεςη των ϋργων όλα τα απαιτούμενα μϋτρα 

αςφαλεύασ που επιβϊλλονται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ, 

καθώσ και κϊθε ϊλλο μϋτρο που αναφϋρεται ςτουσ διεθνεύσ κανονιςμούσ πρόληψησ 

ατυχημϊτων και ςτισ οδηγύεσ και τουσ κανονιςμούσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 

3.9 ε περύπτωςη χρηςιμοπούηςησ υπεργολϊβων, για την εκτϋλεςη οποιαςδόποτε φύςησ 

εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ παραμϋνει μόνοσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για τισ υπόψη 

εργαςύεσ, ϋςτω και αν οι υπεργολϊβοι αυτού ϋχουν τύχει τησ εγκρύςεωσ τησ Τπηρεςύασ. 

 

 

Άρθρο 4ο: Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που ιςχύουν 

 

Για το ϋργο αυτό ιςχύουν οι παρακϊτω Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, όπωσ τροποποιόθηκαν και 

ιςχύουν: 

 

4.1 Οι Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ) που εγκρύθηκαν με την αριθ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 Απόφαςη «Έγκριςη τετρακοςύων ςαρϊντα (440) 

Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ) με υποχρεωτικό εφαρμογό ςε όλα τα 

Δημόςια Έργα» (ΥΕΚ 2221/Β/30-07-2012), του Αναπληρωτό Τπουργού Ανϊπτυξησ, 

Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και αφορούν ςτισ κατηγορύεσ 

των εργαςιών που περιλαμβϊνονται ςτην παρούςα εργολαβύα. Με την με αρ. 

Δ22/4193/22-11-2019 (ΥΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαςη του Τπουργού Τποδομών & 
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Μεταφορών εγκρύθηκαν εβδομόντα (70) Ελληνικϋσ  Σεχνικϋσ  Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ), με 

υποχρεωτικό εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα και Μελϋτεσ. Η ιςχύσ τησ ανωτϋρω 

απόφαςησ, ςύμφωνα με απόφαςη με αρ. Δ22/οικ.1989/12-03-2020 (ΥΕΚ 1437/Β/16-

04-2020) του Τπουργού Τποδομών & Μεταφορών ϊρχιζε την 01-09-2020 και πόρε 

παρϊταςη για την 01-03-2021 με την υπ’ αρ. 102843/19-11-2020 (ΥΕΚ 5234/Β/26-11-

2020) Απόφαςη του Τπουργού Τποδομών & Μεταφορών. 

4.2 Όςεσ τυχόν από τισ πρότυπεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα εθνικϊ κανονιςτικϊ 

κεύμενα (Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφϋσ κ.λπ.) εξακολουθούν να 

ιςχύουν, με την προώπόθεςη ότι δεν ϋρχονται ςε αντύθεςη με τισ εγκριθεύςεσ ΕΣΕΠ ό δεν 

περιλαμβϊνονται ςτο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ιςχύουν, υπό την 

προώπόθεςη ότι δεν ϋρχονται ςε αντύθεςη με τα Εναρμονιςμϋνα Ευρωπαώκϊ Πρότυπα 

(hEN) που ϋχουν θεςπιςθεύ με τισ ςχετικϋσ ΚΤΑ.   

4.3 Σο τεύχοσ ‘’Πινακύδεσ ςημϊνςεωσ οδών’’ που εκδόθηκε το 1974 από το τμόμα 

κυκλοφορύασ (Α6) του ΤΔΕ, όπωσ τροποποιόθηκε και ςυμπληρώθηκε με το τεύχοσ 

‘’Σεχνικϋσ Οδηγύεσ Κατακόρυφησ όμανςησ Συπικού Οδικού Δικτύου’’ που εκδόθηκε το 

1992 από την Διεύθυνςη Μελετών Έργων Οδοποιύασ του ΤΠΕΦΩΔΕ.  

4.4 τα πεδύα που δεν καλύπτονται από τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, τουσ κανονιςμούσ τησ 

Τπηρεςύασ, και τουσ ςχετικούσ κανονιςμούσ DIN που ιςχύουν,  για μεν τισ καταςκευϋσ 

ιςχύουν οι Πρότυπεσ Προδιαγραφϋσ  του  BUREAU  OF PUPLIC ROADS (STANDARD 

SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF ROADS AND BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY 

PROJECTS EP-GI 1975) για τισ δειγματοληψύεσ και ελϋγχουσ των υλικών οι 

προδιαγραφϋσ και μϋθοδοι δειγματοληψύασ και ελϋγχου τησ AMERICAN ASSOCIATION 

OF STATE HIGHWAY OFFICIALS  (Α.Α.S.H.O.) και ςυμπληρωματικϊ οι προδιαγραφϋσ τησ 

AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND ΜATERIALS (A.S.T.M.) ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ 

τησ Τπηρεςύασ.Επιςημαύνεται ότι ϋχουν παύςει να ιςχύουν όςα από τα εθνικϊ 

κανονιςτικϊ κεύμενα αντύκεινται ςτισ εγκριθεύςεσ τετρακόςιεσ ςαρϊντα (440) 

Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

4.5 Οι ςχετικϋσ αποφϊςεισ, εγκύκλιοι, κανονιςμού και διατϊξεισ που ιςχύουν για τη μελϋτη 

και την εκτϋλεςη των δημοςύων ϋργων. 

4.6 Ο Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ 2016 (ΚΣ-2016), όπωσ εγκρύθηκε με την υπ’ 

αριθ. Γ.Δ.Σ.Τ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαςη (ΥΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και οι υπ’ 

αριθμ. ΔΝγ/72602/ΥΝ 29/05-12-2016 (ΥΕΚ 4007/Β/14-12-2016) και  

ΔΝγ/23597/ΥΝ 429/19-05-2017 (ΥΕΚ 1839/Β/25-05-2017) αποφϊςεισ 

τροποπούηςόσ τησ. 

4.7 Η με αρ. ΔΙΠΑΔ/372/14 (ΥΕΚ 1457/Β/06-06-2014) Απόφαςη «Έγκριςη εφαρμογόσ και 

χρόςησ των Ευρωκωδύκων ςε ςυνδυαςμό με τα αντύςτοιχα Εθνικϊ προςαρτόματα». 

4.8 Ο Ελληνικόσ Κανονιςμόσ Οπλιςμϋνου κυροδϋματοσ (ΕΚΩ-2000), ο οπούοσ εγκρύθηκε 

με την υπουργικό Αποφ-Δ17α/116/4/ΥΝ 429/18-10-2000 (ΥΕΚ 1329/Β/06-11-2000). 

4.9 Ο Ελληνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ ϋκδοςη 2000 (Ε.Α.Κ. 2000), όπωσ αυτόσ 

εγκρύθηκε με την υπ’ αρ. Δ17α/141/3/ΥΝ 275/15-12-99 απόφαςη (ΥΕΚ 2184/Β’/20-

12-1999) και τισ ιςχύουςεσ τροποποιόςεισ τουσ.  

4.10 Ο Νϋοσ Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ Φαλύβων οπλιςμού ςκυροδϋματοσ 2008 (ΥΕΚ 

1416/Β/17-07-2008 και ΥΕΚ 2113/Β/13-10-2008). 

4.11 Οι Οδηγύεσ Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) – υςτόματα Αναχαύτιςησ Οχημϊτων 

(ΑΟ) (Απόφαςη Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/612/16-02-2011 (ΥΕΚ 702/Β’/29-04-2011)) και 

τυχόν επικαιροπούηςη αυτών, με την υποχρϋωςη μετϊ το πϋρασ των εργαςιών τησ 

υποβολόσ εκ μϋρουσ του αναδόχου υπεύθυνησ δόλωςησ, ότι τα ςτηθαύα τοποθετόθηκαν 
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ςύμφωνα με το εγχειρύδιο εγκατϊςταςησ τησ εταιρύασ για το ςυγκεκριμϋνο τύπο 

ςυςτόματοσ αναχαύτιςησ  οχημϊτων κατϊ ΟΜΟΕ-ΑΟ, όπωσ αυτό ϋχει εγκριθεύ από την 

υπηρεςύα. 

4.12 H εγκύκλιοσ  27/15-10-2012 ςχετικϊ με τα «απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ 

ςτο εργοτϊξιο».  

4.13 Οι Περιβαλλοντικού όροι όπωσ εγκρύθηκαν από τισ αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ, εφόςον 

απαιτούνται. 

4.14 Ο Ν. 1650/86 (ΥΕΚ 160/Α) ‘’Για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ’’ όπωσ 

τροποποιόθηκε από το Ν. 3010/02 (ΥΕΚ 91/Α), καθώσ και τον Ν. 4014/21-09-2011 

(ΥΕΚ 209/Α) και την Τ.Α. 37674/2016 (ΥΕΚ 2471/Β/10-08-2016), με την οπούα 

τροποποιεύται η απόφαςη 1958/2012. 

4.15 Αν ςτα τεύχη των Σεχνικών Προδιαγραφών υπϊρχουν όροι, διατϊξεισ, περιοριςμού και 

αριθμητικϊ όρια που πιθανϊ ϋρχονται ςε αντύθεςη ό και αντύφαςη με τα αναφερόμενα 

ςτην παρούςα Ε..Τ. ό με τουσ όρουσ του Σιμολογύου για ϋνα και το αυτό θϋμα, ιςχύ 

ϋχουν κατϊ ςειρϊ οι όροι και διατϊξεισ του Σιμολογύου και τησ παρούςασ Ε..Τ. 

4.16 Οποιαδόποτε νομοθεςύα ιςχύει κατϊ την ημϋρα δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ του ϋργου.  

4.17 Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ για την πιςτό και ακριβό εφαρμογό των διατϊξεων 

που καθορύζονται ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, εκτόσ αν αναφϋρεται διαφορετικϊ ςτα 

αντύςτοιχα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

4.18 Διευκρινύζεται ότι όλα τα ϋργα που υπειςϋρχονται ςτην παρούςα ςύμβαςη υπόκεινται 

ςτισ διατϊξεισ των κανονιςμών που ιςχύουν και τισ ςχετικϋσ με αυτούσ εγκυκλύουσ και 

αποφϊςεισ. 

4.19 Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να υποβϊλλει όλεσ τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, 

πιςτοποιητικϊ, ISO κ.λπ. των υλικών που ενςωματώνονται ςτο ϋργο, καθώσ και των 

πιςτοποιητικών των εκτελούμενων εργαςιών ςε επύςημη μετϊφραςη ςτα ελληνικϊ.  

 

 

Άρθρο 5ο: Εγγύηςη για την καλό εκτϋλεςη 

 

5.1 Πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ καταθϋτει εγγύηςη καλόσ  

εκτϋλεςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ςτο μϋροσ που ιςχύει μετϊ την 

αντικατϊςταςη του από το ϊρθρο 21 του Ν.4782/2021, καιανϋρχεται ςε ποςοςτό πϋντε 

τοισ εκατό (5 %), επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ  Υ.Π.Α.. 

5.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

ιςχύει μετϊ την αντικατϊςταςη του από το ϊρθρο 21 του Ν.4782/2021. 

5.3 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό 

περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των. 

 

 

Άρθρο 6ο: ύμβαςη καταςκευόσ του ϋργου. 

 

Ιςχύουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 135 του Ν.4412/2016 ςτο μϋροσ που ιςχύει  

6.1 Η ςύμβαςη ςυνϊπτεται, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 105 του 

Ν.4412/2016,όπωσ ιςχύει μετϊ την αντικατϊςταςη του από το ϊρθρο 45 του Ν. 

4782/2021.Η ϋκπτωςη κατϊ την παρ. 7 του ϊρθρου 105 του Ν. 4412/2016 κηρύςςεται 

με απόφαςη τησ διευθύνουςασ υπηρεςύασ και κατ’ αυτόσ ο ανϊδοχοσ δικαιούται να 

υποβϊλει ϋνςταςη εντόσ δϋκα (10) ημερών από την παραλαβό τησ, ςύμφωνα με το 



Σελίδα 6 από 51 

 

 

ϊρθρο 135 του ν. 4412/2016. Η εμπρόθεςμη υποβολό ϋνςταςησ αναςτϋλλει την 

επιβληθεύςα ϋκπτωςη από τη ςύμβαςη. Επύ τησ ενςτϊςεωσ αποφαςύζει οριςτικϊ η 

Προώςταμϋνη αρχό.  

6.2 Κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού ο ανϊδοχοσ δηλώνει την ϋδρα του και την 

ακριβό διεύθυνςό του. Μϋχρι την πλόρη εκκαθϊριςη τησ εργολαβικόσ ςύμβαςησ κϊθε 

μεταβολό των ςτοιχεύων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικϊ και χωρύσ καθυςτϋρηςη ςτη 

διευθύνουςα υπηρεςύα. Διαφορετικϊ κϊθε κοινοπούηςη που γύνεται ςτην παλαιότερη 

διεύθυνςη που ϋχει δηλώςει ο ανϊδοχοσ, επιφϋρει όλα τα νόμιμα αποτελϋςματϊ τησ.  

6.3 Ο ανϊδοχοσ, κατϊ τον ύδιο παραπϊνω χρόνο, δηλώνει εγγρϊφωσ για την παραλαβό των 

εγγρϊφων εξουςιοδοτημϋνο προσ τούτο πρόςωπο, κϊτοικο τησ ϋδρασ τησ διευθύνουςασ 

υπηρεςύασ, το οπούο εγκρύνεται από τη διευθύνουςα υπηρεςύα. Η δόλωςη του αναδόχου 

ςυνοδεύεται από δόλωςη και του εξουςιοδοτούμενου προςώπου ότι αποδϋχεται τον 

γενόμενο διοριςμό του. Κϊθε κοινοπούηςη προσ αυτόν θεωρεύται ότι γύνεται προσ τον 

ανϊδοχο. Αντικατϊςταςη του προςώπου αυτού εύναι δυνατό με ανϊλογη εφαρμογό τησ 

παραπϊνω διαδικαςύασ. Η αντικατϊςταςη ιςχύει μόνο μετϊ την αποδοχό του νϋου 

προςώπου από τη διευθύνουςα υπηρεςύα. Η Διευθύνουςα Τπηρεςύα ϋχει πϊντοτε το 

δικαύωμα να ζητϊ την αντικατϊςταςό του, αν αυτόσ αρνηθεύ την παραλαβό εγγρϊφων ό 

απουςιϊζει ςυςτηματικϊ από την ϋδρα του ό γενικϊ κριθεύ ακατϊλληλοσ. την 

περύπτωςη αυτό ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ορύςει χωρύσ καμιϊ καθυςτϋρηςη 

νϋο εξουςιοδοτημϋνο πρόςωπο.  

6.4 Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ καταςκευόσ ϋργου, επανυπολογύζονται, ςε 

ςυνδυαςμό με την ϋκπτωςη, οι προβλεπόμενεσ δαπϊνεσ για το φόρο προςτιθϋμενησ 

αξύασ (Υ.Π.Α.), την αναθεώρηςη και γενικϊ οτιδόποτε προβλϋπεται πϋραν τησ δαπϊνησ 

καταςκευόσ του ϋργου. 

6.5 χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα τησ παραγρϊφου 7 

του ϊρθρου 45 του Ν.4782/2021που αντικαθιςτϊ το ϊρθρο 105 του Ν.4412/2016 και 

ϊρθρου 135 του Ν. 4412/2016. Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα 

εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των 

περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω: 

  

1. Σο ςυμφωνητικό. 

2. Η Διακόρυξη. 

3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 

4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  

5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 

6. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  

7. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 

8. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  

9. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου. 

 

6.6 Επύςησ, ςυμβατικό ιςχύ ϋχουν, επόμενεσ των αναφερόμενων ςτην προηγούμενη 

παρϊγραφο, επειδό εύναι δημοςιευμϋνα κεύμενα: 

(1)   Σα εγκεκριμϋνα ενιαύα Σιμολόγια. 

(2) Οι Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ), που εγκρύθηκαν με την αριθ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 Απόφαςη «Έγκριςη τετρακοςύων ςαρϊντα (440) 

Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικό εφαρμογό ςε όλα τα 

Δημόςια Έργα» (ΥΕΚ 2221/Β/30-07-2012), του Αναπληρωτό Τπουργού 
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Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Με την με αρ. 

Δ22/4193/22-11-2019 (ΥΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαςη του Τπουργού 

Τποδομών & Μεταφορών εγκρύθηκαν εβδομόντα (70) Ελληνικϋσ  Σεχνικϋσ  

Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικό εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα και 

Μελϋτεσ. Η ιςχύσ τησ ανωτϋρω απόφαςησ, ςύμφωνα με απόφαςη με αρ. 

Δ22/οικ.1989/12-03-2020 (ΥΕΚ 1437/Β/16-04-2020) του Τπουργού Τποδομών & 

Μεταφορών ϊρχιζε την 01-09-2020 και πόρε παρϊταςη για την 01-03-2021 με την 

υπ’ αρ. 102843/19-11-2020 (ΥΕΚ 5234/Β/26-11-2020) Απόφαςη του Τπουργού 

Τποδομών & Μεταφορών. 

(3)   Οι Ευρωκώδικεσ. 

(4)   Όςεσ από τισ Πρότυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (Π.Σ.Π.) του ΤΠΕΦΩΔΕ (ό του τ. 

ΤΔΕ) και προδιαγραφϋσ ΕΛ.Ο.Σ. και ISO δεν αντύκεινται ςτισ εγκεκριμϋνεσ ΕΣΕΠ. 

 

υμβατικό ιςχύ, για την ςύνταξη Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε. ϋχουν και οι επύςημεσ αναλύςεισ που 

αναφϋρονται ςτην  Ε..Τ. ε περύπτωςη τυχόν αςυμφωνύασ ςτο περιεχόμενο ενόσ και 

του αυτού από τα παραπϊνω ςυμβατικϊ ςτοιχεύα του παρόντοσ ϊρθρου, η τελικό 

επιλογό θα ανόκει ςτην Τπηρεςύα και ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ςυμμορφωθεύ 

αναντύρρητα ς' αυτόν, χωρύσ να δικαιούται να προβϊλλει οποιαδόποτε απαύτηςη για 

αποζημύωςη από αυτόν την αιτύα. 

 

 

Άρθρο 7ο: Προθεςμύεσ 

 

7.1 Σο ϋργο θα καταςκευαςθεύ ςε προθεςμύα  δώδεκα (12) ημερολογιακών  μηνών από 

την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. Παρϊταςη τησ ςυμβατικόσ προθεςμύασ δύνεται, ςύμφωνα 

με το ϊρθρο 147του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 66 του 

Ν.4782/2021.Όλεσ οι προθεςμύεσ αρχύζουν από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

7.2 την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ υπερβεύ με υπαιτιότητα του τη ςυνολικό και τισ τυχόν 

τεθεύςεσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ καταςκευόσ του ϋργου, επιβϊλλονται ςτον ανϊδοχο 

ποινικϋσ ρότρεσ και λοιπϋσ κυρώςεισ ςύμφωνα με το ϊρθρο 148 του Ν. 4412/2016, 

όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει ςύμφωνα με το ϊρθρο 67 του Ν.4782/2021. 

 

 

Άρθρο 8ο: Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου - Οργανόγραμμα του εργοταξύου. 

 

Έχουν ιςχύ οι διατϊξεισ του ϊρθρου 145 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 

64 του Ν. 4782/2021. 

8.1 ε κϊθε ςύμβαςη καταςκευόσ ϋργου ορύζεται προθεςμύα για την περϊτωςό του ςτο 

ςύνολο και κατϊ τμόματα. Μϋςα ςε προθεςμύα που ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 

και η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη από δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ και να υπερβαύνει 

τισ τριϊντα (30) ημϋρεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ με βϊςη την 

ολικό και τισ τμηματικϋσ προθεςμύεσ, ςυντϊςςει και υποβϊλλει ςτη διευθύνουςα 

υπηρεςύα το χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου, το οπούο τηρεύ τισ προβλϋψεισ 

των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ. Αν το κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ όταν, ςύμφωνα 

με όςα ορύζονται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 

ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ τιμόσ, το χρονοδιϊγραμμα 

που υποβλόθηκε από τον οικονομικό φορϋα που αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, μπορεύ να 
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ςυνιςτϊ το «εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου», ςύμφωνα με όςα 

ορύζονται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

 

8.2 Η διευθύνουςα υπηρεςύα εγκρύνει μϋςα ςε δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ το χρονοδιϊγραμμα 

και μπορεύ να τροποποιόςει τισ προτϊςεισ του αναδόχου ιδύωσ, αναφορικϊ με την 

καταςκευαςτικό αλληλουχύα, την καταςκευαςιμότητα τησ μεθοδολογύασ και την 

επύτευξη των χρονικών οροςόμων τησ ςύμβαςησ. Σο εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα 

αποτελεύ ςυμβατικό ςτοιχεύο του ϋργου. Αν η ϋγκριςη δεν γύνει μϋςα ςτην πιο πϊνω 

προθεςμύα ό αν μϋςα ςτην προθεςμύα αυτόν δεν ζητόςει γραπτϊ η διευθύνουςα 

υπηρεςύα διευκρινύςεισ ό αναμορφώςεισ ό ςυμπληρώςεισ, το χρονοδιϊγραμμα 

θεωρεύται ότι ϋχει εγκριθεύ από την Προώςταμϋνη Αρχό του ϋργου, εκτόσ αν τούτο ϋχει 

ςυνταχθεύ κατϊ παρϊβαςη των αναφερομϋνων ςτην διακόρυξη. Αναπροςαρμογϋσ του 

χρονοδιαγρϊμματοσ εγκρύνονται, όταν μεταβληθούν οι προθεςμύεσ, το αντικεύμενο ό οι 

ποςότητεσ των εργαςιών. Η ϋναρξη των εργαςιών του ϋργου από μϋρουσ του αναδόχου 

δεν μπορεύ να καθυςτερόςει πϋρα των τριϊντα (30) ημερών από την υπογραφό τησ 

ςύμβαςησ. Η μη τόρηςη των ανωτϋρω προθεςμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου 

ςυνεπϊγεται την επιβολό των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώςεων, 

αποτελεύ λόγο ϋκπτωςησ του αναδόχου και αποτελεύ πειθαρχικό αδύκημα για τα 

αρμόδια όργανα του φορϋα καταςκευόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 141 

του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχύει μετϊ την αντικατϊςταςό του από το ϊρθρο 60 του Ν. 

4782/2021. 

 

8.3 Σο εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα αποτελεύ το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευόσ του 

ϋργου. Σο χρονοδιϊγραμμα αναλύει ανϊ μονϊδα χρόνου, η οπούα καθορύζεται ςτα 

ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και πϊντωσ, ανϊ ημερολογιακό τρύμηνο τισ εργαςύεσ που 

προβλϋπεται να εκτελεςθούν. Σο χρονοδιϊγραμμα ςυντϊςςεται με τη μορφό 

τετραγωνικού πύνακα, που περιλαμβϊνει την πιο πϊνω χρονικό ανϊλυςη των 

ποςοτότων ανϊ εργαςύα ό ομϊδα εργαςιών και ςυνοδεύεται από γραμμικό διϊγραμμα 

και ςχετικό ϋκθεςη. ε ϋργα προώπολογιςμού ϊνω του ενόσ εκατομμυρύου (1.000.000) 

ευρώ εύναι υποχρεωτικό η ςύνταξη τευχών ό διαγραμμϊτων με τη μϋθοδο τησ 

δικτυωτόσ ανϊλυςησ. ε ϋργα μικρότερου προώπολογιςμού μπορεύ να προβλϋπεται η 

ςύνταξη τευχών ό διαγραμμϊτων με τη μϋθοδο τησ δικτυωτόσ ανϊλυςησ ςτα ϋγγραφα 

τησ ςύμβαςησ. 

 

8.4 O ανϊδοχοσ καταςκευόσ του ϋργου υποχρεούται επύςησ μϋςα ςε ϋναν (1) μόνα από την 

πϊροδο τησ προθεςμύασ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 138 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχύει 

μετϊ την αντικατϊςταςό του με το ϊρθρο 59 του Ν. 4782/2021, να ςυντϊξει και να 

υποβϊλει οργανόγραμμα του εργοταξύου, ςτο οπούο θα περιγρϊφονται λεπτομερώσ τα 

πλόρη ςτοιχεύα ςτελεχών, εξοπλιςμού και μηχανημϊτων που θα περιλαμβϊνει η 

εργοταξιακό ανϊπτυξη για την εκτϋλεςη του ϋργου. 

 

 

Άρθρο 9ο: Ποινικϋσ ρότρεσ 

 

την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ υπερβεύ με υπαιτιότητα του τη ςυνολικό και τισ τυχόν 

τεθεύςεσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ καταςκευόσ του ϋργου, επιβϊλλονται ςτον ανϊδοχο 
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ποινικϋσ ρότρεσ και λοιπϋσ κυρώςεισ ςύμφωνα με το ϊρθρο 148 του Ν. 4412/2016, 

όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 67 του Ν.4782/2021. 

Άρθρο 10ο: Προςωρινϋσ καταλόψεισ - απαλλοτριώςεισ 

 

10.1 Αν κατϊ τη διϊρκεια εκτελϋςεωσ του ϋργου προκύψουν οποιεςδόποτε δυςχϋρειεσ λόγω 

απαιτούμενων απαλλοτριώςεων, τότε ο ανϊδοχοσ ειδοποιεύ την Τπηρεςύα ϋγκαιρα, για 

την λόψη των απαραύτητων μϋτρων και οδηγιών. 

10.2 Συχόν καθυςτερόςεισ, που θα προκύψουν απ' την ανωτϋρω αιτύα, λαμβϊνονται υπόψη 

μόνο αν πρϊγματι επύδραςαν ςτην πρόοδο τησ καταςκευόσ του ϋργου. 

 

 

Άρθρο 11ο:  Φρόνοσ εγγύηςησ- Παραλαβό ϋργου- Διοικητικό Παραλαβό του Έργου - 

Δοκιμϋσ εγκαταςτϊςεων 

 

11.1 Φρόνοσ εγγύηςησ 

Κατϊ τον χρόνο τησ υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ του ϋργου οφεύλει να το επιθεωρεύ κατϊ 

κανονικϊ χρονικϊ διαςτόματα και να το διατηρεύ ςε αρύςτη κατϊςταςη, χωρύσ 

πρόςθετη αμοιβό γι' αυτό. Γενικϊ για την υποχρεωτικό ςυντόρηςη των ϋργων και το 

χρόνο εγγύηςησ ιςχύουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 171 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 85 του Ν. 4782/2021. ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν 

επανορθώςει βλϊβη ό ζημιϊ για την οπούα ευθύνεται ο ύδιοσ, μϋςα ςτην προθεςμύα που 

θα του οριςθεύ για το ςκοπό αυτό, ο κύριοσ του ϋργου ϋχει το δικαύωμα να εκτελϋςει την 

επανόρθωςη αυτό απ' ευθεύασ, ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου. 

 

11.2 Παραλαβό του ϋργου 

Α) Για την Διοικητικό Παραλαβό ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 169 του 

Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 83 του Ν.4782/2021, καθώσ 

επύςησ και τα παρακϊτω:  

i) Αν από τη ςύμβαςη προβλϋπεται η εκτϋλεςη των εργαςιών παρϊλληλα προσ τη 

χρόςη του ϋργου, δεν απαιτεύται η διενϋργεια διοικητικόσ παραλαβόσ. Σο ύδιο 

ιςχύει αν η παρϊλληλη χρόςη προκύπτει από τη φύςη των εργαςιών. τισ 

περιπτώςεισ αυτϋσ μπορεύ να διενεργεύται διοικητικό παραλαβό του ϋργου μετϊ 

από ςχετικό απόφαςη τησ διευθύνουςασ υπηρεςύασ.  

ii) Η παραπϊνω χρόςη που διϋπεταιαπό τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 169 του Ν. 

4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 83 του Ν. 4782/2021, δεν 

αποδεικνύει ότι ο εργοδότησ παρϋλαβε το ϋργο ό ότι αυτό εκτελϋςτηκε καλϊ και 

διατηρεύ όλα τα δικαιώματα του να ελϋγξει και να παραλϊβει εν καιρώ το ϋργο, 

ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και τουσ ςυμβατικούσ όρουσ. Επύςησ, δεν 

απαλλϊςςει τον ανϊδοχο από τισ ευθύνεσ και υποχρεώςεισ που απορρϋουν από 

την ςύμβαςη. 

Β) Για την Παραλαβό του ϋργου,ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 172 του Ν. 

4412/2016, όπωσ αυτό αντικαταςτϊθηκεμε το ϊρθρο 86 του Ν. 4782/2021. 

 

 

11.3  Δοκιμϋσ εγκαταςτϊςεων 

Για τη ςυναρμολόγηςη τυχόν μηχανημϊτων, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 

περιοριςθεύ ςτον εντόσ του εργοταξύου χώρο που θα υποδειχθεύ από την επύβλεψη και 
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να πϊρει τα κατϊλληλα μϋτρα για να μην παρεμποδύζεται η κυκλοφορύα του 

εργατοτεχνικού προςωπικού ϊλλων εργολαβιών. Επιπλϋον, πριν την ϋκδοςη τησ 

Βεβαύωςησ Περϊτωςησ των εργαςιών από την Διευθύνουςα Τπηρεςύα, ο ανϊδοχοσ θα 

πρϋπει να ϋχει εκτελϋςει επιτυχώσ, παρουςύα τησ επύβλεψησ, τισ δοκιμϋσ όλων των Η/Μ 

εγκαταςτϊςεων και να ϋχει λϊβει όλεσ τισ ςχετικϋσ εγκρύςεισ, αν απαιτούνται (π.χ. 

Πυροςβεςτικό κ.λπ.).   

 

 

Άρθρο 12ο:Μελϋτη των ςυνθηκών του ϋργου - Ώρεσ εργαςύασ - Ευθύνη του αναδόχου 

για την εφαρμογό τησ μελϋτησ και για την ποιότητα του ϋργου 

 

12.1 Με την υποβολό τησ προςφορϊσ του ο Ανϊδοχοσ θεωρεύται ότι αποδϋχεται ότι εύναι 

απόλυτα ενόμεροσ τησ φύςησ και τοποθεςύασ του ϋργου, των γενικών και τοπικών 

ςυνθηκών εκτϋλεςόσ του, κυρύωσ όςον αφορϊ τισ κϊθε εύδουσ πηγϋσ λόψησ υλικών, 

θϋςεισ προςωρινόσ ό οριςτικόσ απόθεςησ προώόντων εκςκαφόσ, τισ μεταφορϋσ, 

διϊθεςη, διαχεύριςη και αποθόκευςη υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικϊ 

προςωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματοσ, οδών, του τυχόν υπϊρχοντοσ δικτύου 

ύδρευςησ και αποχϋτευςησ τησ περιοχόσ, του φόρτου τησ υπϊρχουςασ κυκλοφορύασ, το 

ευμετϊβλητο των καιρικών ςυνθηκών, τη διαμόρφωςη και κατϊςταςη του εδϊφουσ, το 

εύδοσ, ποιότητα και ποςότητα των υλών που μπορούν να ςυναντηθούν πϊνω και κϊτω 

από το ϋδαφοσ κλπ. 

12.2 ημειώνεται ότι οι ευθύνεσ για αλληλογραφύα και ςυνεννοόςεισ που ενδϋχεται να 

χρειαςτούν με τουσ διϊφορουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ωφελεύασ, υπηρεςύεσ κ.λπ. ανόκουν 

όλεσ ςτον ανϊδοχο.  Όλεσ αυτϋσ οι ενϋργειεσ θα γύνονται με γνώςη τησ Επύβλεψησ. Έτςι, 

η αλληλογραφύα θα γύνεται μϋςω τησ Διευθύνουςασ το ϋργο Τπηρεςύασ ό με 

κοινοπούηςη των εγγρϊφων ςτην Επύβλεψη. 

12.3 Επύςησ, με την υποβολό τησ προςφορϊσ του, ο ανϊδοχοσ θεωρεύται ότι αποδϋχεται και 

ότι εύναι απόλυτα ενόμεροσ για το εύδοσ και τα μϋςα ευκολύασ τα οπούα θα απαιτηθούν 

πριν από την ϋναρξη και κατϊ την πρόοδο εκτϋλεςησ των εργαςιών και οποιαδόποτε 

ϊλλα ζητόματα, τα οπούα κατϊ οποιοδόποτε τρόπο, μπορούν να επηρεϊςουν τισ 

εργαςύεσ, την πρόοδο ό το κόςτοσ αυτών, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. 

12.4 Ακόμα, με την υποβολό τησ προςφορϊσ του ο ανϊδοχοσ θεωρεύται ότι αποδϋχεται ότι 

ϋχει μελετόςει, με ςκοπό να ςυμμορφωθεύ, τα εγκεκριμϋνα διαγρϊμματα τησ μελϋτησ 

καθώσ και τα λοιπϊ ςτοιχεύα του ϋργου, τα οπούα περιλαμβϊνονται ςτον φϊκελο τησ 

μελϋτησ του ϋργου και ότι αυτϊ ςυνιςτούν τη βϊςη τησ ςύμβαςόσ του. 

12.5 Παρϊλειψη του αναδόχου προσ ενημϋρωςό του με κϊθε δυνατό πληροφορύα που αφορϊ 

τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, δεν απαλλϊςςει αυτόν από την ευθύνη για την πλόρη 

ςυμμόρφωςό του προσ τη ςύμβαςη. 

12.6 Επιςημαύνεται ότι, προκειμϋνου να τηρηθεύ η καθοριςθεύςα για την παρούςα εργολαβύα 

προθεςμύα, ο ανϊδοχοσ εύναι δυνατόν να υποχρεωθεύ ςε ςυνεχό εργαςύα μϋχρι και 

ολόκληρο 24ωρο (τρεισ βϊρδιεσ), μη εξαιρουμϋνων Κυριακών και Εορτών.Για την 

ενδεχόμενη αυτό ςυνεχό εργαςύα, ο ανϊδοχοσ δεν δικαιούται καμύα αποζημύωςη, ϋςτω 

και αν διαταχθεύ από την Τπηρεςύα και οδηγόςει τελικϊ ςε ολοκλόρωςη των τμημϊτων 

ό όλου του ϋργου πριν λόξουν οι αντύςτοιχεσ μερικϋσ ό ολικϋσ προθεςμύεσ. 

12.7 ύμφωνα με τα ςυμβατικϊ τεύχη και τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 ςτο 

μϋροσ που ιςχύει μετϊ τισ τροποποιόςεισ του Ν.4782/2021τόςο για την εφαρμογό τησ 

μελϋτησ όςο και για την ποιότητα και την αντοχό των ϋργων, μόνοσ υπεύθυνοσ εύναι ο 
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ανϊδοχοσ. Ο πϊςησ φύςεωσ ϋλεγχοσ που αςκεύται από την Τπηρεςύα δεν απαλλϊςςει 

τον ανϊδοχο κατϊ κανϋνα τρόπο από την ευθύνη αυτό. 

12.8 Επύςησ, ο ανϊδοχοσ εύναι εξ' ολοκλόρου μόνοσ υπεύθυνοσ για την εκλογό των υλικών 

που θα χρηςιμοποιόςει, την χρηςιμοπούηςό τουσ και την εκτϋλεςη γενικϊ τησ εργαςύασ, 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ, των ςχετικών προτύπων τεχνικών 

προδιαγραφών και των λοιπών ςυμβατικών τευχών και ςχεδύων. 

 

 

Άρθρο 13ο: Προςτατευτικϊ μϋτρα κυκλοφορύασ 

 

13.1 Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ κατϊ το ςτϊδιο εκτελϋςεωσ των εργαςιών του ϋργου 

να προβεύ ςτην κατϊλληλη ςόμανςη και ςηματοδότηςη, με ςκοπό την αςφαλό διϋλευςη 

των πεζών και των οχημϊτων από την περιοχό καταςκευόσ του ϋργου, ςύμφωνα με: 

- Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ:«Οδηγύεσ όμανςησ 

Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεύχοσ 7) 

- Σην ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεώςεισ καιμϋτρα 

για την αςφαλό διϋλευςη των πεζών κατϊ την εκτϋλεςη εργαςιών ςεκοινόχρηςτουσ 

χώρουσ πόλεων και οικιςμών που προορύζονται για τηνκυκλοφορύα πεζών» 

- Σισ διατϊξεισ του Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ, Ν.2696/99(αρ. 9 – 11 καιαρ.52)και 

την τροποπούηςη αυτού με το Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46) και γενικϊ όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα. 

13.2 Οι απαιτούμενεσ εργαςύεσ ςόμανςησ και εξοπλιςμού εκτροπών ό παρακϊμψεων τησ 

κυκλοφορύασ για την καταςκευό του ϋργου θα εκτελούνται βϊςει μελϋτησ 

ςυνταςςόμενησ από μελετητό (χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό),  ο οπούοσ θα διαθϋτει πτυχύο 

κατηγορύασ 10, τϊξησ Α ,ελεγχόμενησ από την Τπηρεςύα, το Περιφερειακό υμβούλιο, 

την Δ/νςη Π.Ε.Φ.Ω. τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ (ϋκδοςη απόφαςησ) και τϋλοσ την 

Αςτυνομικό Διεύθυνςη Ξϊνθησ (ϋκδοςη απόφαςησ). 

13.3 ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ εκτελϋςει πλημμελώσ τη ςόμανςη υπόκειται ςε 

ανϋκκλητη ποινικό ρότρα 15 € για κϊθε κακώσ τοποθετημϋνο ςόμα, ό μη τοποθετημϋνο 

ςτη θϋςη που επιβϊλλεται. 

13.4 ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν προβεύ ςτην ϋγκαιρη εκτϋλεςη τησ ςημϊνςεωσ που 

αναφϋρθηκε ανωτϋρω, η Τπηρεςύα ανεξϊρτητα από την εφαρμογό των κυρώςεων των 

προβλεπόμενων από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ "περύ δημοςύων ϋργων" ςτισ οπούεσ 

περιλαμβϊνεται και η περύ εκπτώςεωσ του εργολϊβου κύρωςη, μπορεύ να εκτελϋςει την 

ςόμανςη ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου, ο οπούοσ δεν παύει και ςτην 

περύπτωςη αυτό να ϋχει ακϋραια την ευθύνη για κϊθε ατύχημα που θα ςυμβεύ από την 

αμϋλειϊ του αυτό. Η δαπϊνη για την εκτϋλεςη τησ ςε βϊροσ του αναδόχου εργαςύασ 

εκπύπτει από τον Λογαριαςμό του. 

 

 

Άρθρο 14ο: Εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ 

 

14.1 Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να πϊρει, χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη, τα κατϊλληλα μϋτρα κατϊ 

την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ εργολαβύασ του, ώςτε να μη παρεμποδύζεται η 

κυκλοφορύα γενικϊ οχημϊτων και πεζών (από τη διακύνηςη των μηχανικών μϋςων, την 

εκτϋλεςη των ϋργων, την απόθεςη υλικών, τη δημιουργύα βοηθητικών εγκαταςτϊςεων 
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και καταςκευών κ.λπ.), όπωσ π.χ. καταςκευό μικρού μόκουσ οδών παρϊκαμψησ ό 

προςπελϊςεων πεζών προσ οικοδομϋσ ό αγρούσ. 

14.2 Επύςησ, πρϋπει να ϋχει υπόψη του  ότι δεν μπορεύ να κυκλοφορεύ όχημα βϊρουσ 

μεγαλύτερου από εκεύνο για το οπούο ϋχει υπολογιςθεύ η αντοχό του οδοςτρώματοσ, 

ώςτε να αποφευχθεύ η καταςτροφό του.Για το λόγο αυτό πρϋπει προηγουμϋνωσ, ςε 

ςυνεννόηςη με τισ αρμόδιεσ αρχϋσ, να εξακριβώνει την αντοχό του οδοςτρώματοσ και 

των καταςτρωμϊτων των γεφυρών και ϊλλων τεχνικών ϋργων τησ οδού.ε περύπτωςη 

που εύναι αδύνατη η διϋλευςη βαρϋων οχημϊτων ό μηχανημϊτων, ο ανϊδοχοσ εύναι 

υποχρεωμϋνοσ, πϊντα μετϊ από ςυνεννόηςη με τισ αρμόδιεσ αρχϋσ, να κϊνει τισ 

αναγκαύεσ ενιςχύςεισ, αντιςτηρύξεισ κ.λπ. ό να βρει οποιοδόποτε ϊλλο τρόπο 

διαβϊςεωσ. 

14.3 Οπωςδόποτε εύναι υποχρεωμϋνοσ να ςυντηρεύ τουσ δρόμουσ που χρηςιμοποιεύ, ςε όλη 

τη διϊρκεια τησ πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ οποιαδόποτε αποζημύωςη εκ 

μϋρουσ του Δημοςύου. 

 

 

Άρθρο 15ο: Μϋτρα προςταςύασ των καταςκευών και εργαςύεσ παραλλαγόσ δικτύων 

Ο.Κ.Ω. κλπ. 

 

15.1 Κϊθε εύδουσ εργαςύεσ όπωσ εκςκαφών, καταςκευόσ τεχνικών ϋργων, οδοςτρωςύασ κ.λπ. 

θα πρϋπει να εκτελούνται με ιδιαύτερη προςοχό ςτισ περιοχϋσ όπου υπϊρχουν 

εγκαταςτϊςεισ κϊθε φύςησ που παραμϋνουν. Σϋτοιεσ εγκαταςτϊςεισ εύναι οικοδομϋσ, 

οδοςτρώματα, περιφρϊξεισ, τεχνικϊ ϋργα, δύκτυα κοινωφελών οργανιςμών ό 

κοινοτικών ό ιδιωτικών εκμεταλλεύςεων όπωσ αρδευτικϊ φρϋατα, αρδευτικού αύλακεσ, 

δύκτυα τροφοδοτικϊ ό διανομόσ ηλεκτρικού, νερού, μεταφορϊσ φωνόσ & 

δεδομϋνωνκλπ. Η επιζητούμενη ιδιαύτερη προςοχό αποςκοπεύ ςτο να αποφευχθούν 

ζημιϋσ, ατυχόματα, βλϊβεσ, δυςλειτουργύεσ κ.λπ. για τισ οπούεσ ο ανϊδοχοσ εύναι 

αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ. Όπου η επύβλεψη κρύνει ότι απαιτεύται αντιςτόριξη των 

παρειών τησ εκςκαφόσ του χϊνδακα των ςωληνώςεων (π.χ. λόγω κυκλοφορύασ 

οχημϊτων ό οικοδομόσ κοντϊ ςτο όρυγμα), ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προτεύνει προσ 

ϋγκριςη ςτην υπηρεςύα και να το εφαρμόςει το κατϊλληλο ςύςτημα αντιςτόριξόσ τουσ 

χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη. 

15.2 Οποιαδόποτε ζημύα, η οπούα οφεύλεται ςε αμϋλεια του αναδόχου ό ςτον τρόπο με τον 

οπούο εκτελεύ αυτόσ το ϋργο ό ςε αμϋλεια του εργατοτεχνικού προςωπικού των ϋργων, 

βαρύνει αποκλειςτικϊ τον ανϊδοχο, ο οπούοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να την 

αποκαταςτόςει με δαπϊνεσ του. 

15.3 Καμύα αξύωςη του αναδόχου από τισ παραπϊνω αναφερθεύςεσ αιτύεσ θα γύνει αποδεκτό.  

Οι τιμϋσ του Σιμολογύου εύναι ενιαύεσ και αμετϊβλητεσ, ανεξϊρτητα από τισ δυςκολύεσ 

κυκλοφορύασ ό ϊλλου αιτύου, την ϋκταςη των εργαςιών και τη δυνατότητα ό το 

ςυμφϋρον χρόςησ μηχανικών μϋςων (ελαφρών, μεςαύων, βαρϋων) ό εκτϋλεςησ με τα 

χϋρια. 

15.4 Ο ανϊδοχοσ πρϋπει να ϋχει υπόψη του ότι ςε μερικϊ τμόματα του εύρουσ κατϊληψησ 

των ϋργων και κοντϊ ς' αυτϊ, πιθανό να βρύςκονται ςτύλοι τησ ΔΕΗ και ΟΣΕ, ςωλόνεσ 

ύδρευςησ κλπ. Έτςι, θα παραςτεύ ανϊγκη, παρϊλληλα προσ τισ εργαςύεσ καταςκευόσ 

των ϋργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεςθούν από τισ αρμόδιεσ εταιρεύεσ ό 

Οργανιςμούσ, Τπηρεςύεσ ό και τον ύδιο και εργαςύεσ για τη μετατόπιςη ςτύλων ό την 

απομϊκρυνςη γραμμών κλπ. 
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15.5 Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ενεργεύ και να οχλεύ τισ παραπϊνω εταιρεύεσ, 

Οργανιςμούσ Κοινόσ Ωφελεύασ κ.λπ. για την επύςπευςη τησ απομϊκρυνςησ των πιο 

πϊνω εμποδύων, να διευκολύνει απροφϊςιςτα την εκτϋλεςη των εργαςιών αυτών χωρύσ 

να δικαιούται να προβϊλει οποιαδόποτε αξύωςη αποζημύωςόσ του για καθυςτερόςεισ ό 

δυςχϋρειεσ που παρουςιϊζονται ςτο κυρύωσ ϋργο του από την εκτϋλεςη των 

παραλλόλων εργαςιών απομϊκρυνςησ ςτύλων, μετατόπιςησ γραμμών κλπ.  Αντύθετα, 

αυτόσ οφεύλει κατϊ την εκτϋλεςη των ϋργων να λϊβει όλα τα μϋτρα για να 

αποφευχθούν βλϊβεσ ςτισ εγκαταςτϊςεισ των πιο πϊνω εταιρειών.ε περύπτωςη που 

τυχόν ςυμβούν τϋτοιεσ βλϊβεσ, θα βαρύνουν οπωςδόποτε τον ανϊδοχο. 

 

 

 

Άρθρο 16ο: Εργαςύεσ που εκτελούνται από την Τπηρεςύα ό ϊλλουσ αναδόχουσ - Υθορϋσ 

από εγκαταςτϊςεισ και από τον ανϊδοχο - Καθαριςμόσ καταςκευών - 

εργοταξύων - εγκαταςτϊςεων. 

 

16.1 Ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να μη παρεμποδύςει την εκτϋλεςη εργαςιών από την 

Τπηρεςύα ό από ϊλλουσ εργολόπτεσ που χρηςιμοποιούνται από τον κύριο του ϋργου ςε 

εργαςύεσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτην ςύμβαςό του.Αντύθετα, υποχρεώνεται να τουσ 

διευκολύνει με τα μϋςα που αυτόσ χρηςιμοποιεύ (ικριώματα κ.λπ.), ρυθμύζοντασ ϋτςι τη 

ςειρϊ εκτϋλεςησ των εργαςιών, ώςτε να μη παρεμβϊλει κανϋνα εμπόδιο ςτισ εργαςύεσ 

που εκτελούνται από την Τπηρεςύα ό ϊλλουσ αναδόχουσ.Κατϊ τον ύδιο τρόπο θα πρϋπει 

να ςυμπεριφϋρεται και με τα ςυνεργεύα ό τουσ εργολϊβουσ των εταιρειών και 

Οργανιςμών Κοινόσ Ωφελεύασ που θα εργϊζονται ςτην περιοχό ό τισ παρυφϋσ τησ 

περιοχόσ του ϋργου. 

16.2 Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ανούγει, να μορφώνει και να επαναφϋρει ςτην 

αρχικό κατϊςταςη τισ απαιτούμενεσ, με βϊςη τισ ηλεκτρομηχανολογικϋσ μελϋτεσ και τισ 

οδηγύεσ τησ επύβλεψησ, οπϋσ διϋλευςησ, φωλιϋσ και αύλακεσ, για τον εντοιχιςμό 

ςωλόνων ό οποιοδόποτε ϊλλων ςτοιχεύων Η/Μ εγκαταςτϊςεων, χωρύσ καμύα ιδιαύτερη 

αποζημύωςη γιατύ οι ςχετικϋσ δαπϊνεσ περιλαμβϊνονται ςτην οικονομικό προςφορϊ 

του. 

16.3 Απαγορεύεται ρητϊ η διϊνοιξη ό η μόρφωςη από τον ανϊδοχο, οπών, φωλεών και 

αυλϊκων ςε καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα, χωρύσ την ϋγγραφη ϋγκριςη του επιβλϋποντα 

μηχανικού. 

16.4 Οποιαδόποτε φθορϊ ό ζημιϊ που προκληθεύ από υπαιτιότητα του αναδόχου, ςε 

οποιαδόποτε καταςκευό, βαρύνει τον ανϊδοχο που εύναι υποχρεωμϋνοσ να την 

αποκαταςτόςει και να επαναφϋρει τισ καταςκευϋσ που υπϋςτηςαν την ζημιϊ ό την 

φθορϊ, ςτην πρότερό τουσ κατϊςταςη. 

16.5 Κατϊ τισ εργαςύεσ που εκτελούνται ςε κτύρια για την καθαύρεςη και απόρριψη των 

αποξηλωθϋντων υλικών ςε οποιοδόποτε ύψοσ από τη ςτϊθμη εδϊφουσ όπου θα 

χρηςιμοποιηθούν ςπονδυλωτϊ μϋςα μεταφορϊσ (αγωγού ό χωνιϊ) αυτϊ θα 

ςφραγιςτούν πλόρωσ ςτην ϋξοδό τουσ, προσ το κϊδο απόρριψησ, με χονδρό νϊιλον ό 

ϊλλο κατϊλληλο υλικό ώςτε να αποφευχθεύ η αιώρηςη ςκόνησ ςτο χώρο. 

16.6 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται πριν από την τυχόν παρϊδοςη για χρόςη τμόματοσ του ϋργου 

ό του όλου ϋργου μετϊ την περαύωςη του, να αφαιρϋςει και να απομακρύνει από όλουσ 

τουσ χώρουσ του εργοταξύου και των γύρω δρόμων, κϊθε προςωρινό εγκατϊςταςη, 

απορρύμματα, μηχανόματα, εργαλεύα, ικριώματα, προςωρινϋσ προςτατευτικϋσ 
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καταςκευϋσ και περιφρϊγματα, πλεονϊζοντα χρόςιμα ό ϊχρηςτα υλικϊ, να καθαρύςει με 

ειδικευμϋνο προςωπικό όλουσ τουσ χώρουσ του κτιρύου και του εργοταξύου, για την 

παρϊδοςό τουσ, απολύτωσ καθαρών και γενικϊ να μεριμνόςει για ότι απαιτεύται, ούτωσ 

ώςτε το ϋργο να παραδοθεύ καθ' όλα ϋτοιμο για χρόςη και λειτουργύα. 

16.7 Αν μετϊ από ϋγγραφη εντολό τησ Τπηρεςύασ ο ανϊδοχοσ δεν εκτελϋςει τισ παραπϊνω 

εργαςύεσ, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

κοινοπούηςη τησ εντολόσ, οι εργαςύεσ αυτϋσ εκτελούνται ςε βϊροσ και για λογαριαςμό 

του αναδόχου, τησ δαπϊνησ παρακρατούμενησ από την αμϋςωσ επόμενη πληρωμό. 

Άρθρο 17ο:  ΜΠΕ - Προςταςύα Βλϊςτηςησ & Περιβϊλλοντοσ. 

 

17.1 Οι παρακϊτω όροι εύναι υποχρεωτικού για την τόρηςη τουσ και αφορούν:  

- Σον κύριο του ϋργου. 

- Σισ αρμόδιεσ για την καταςκευό και λειτουργύα του ϋργου υπηρεςύεσ και φορεύσ. 

- Σουσ προώςτϊμενουσ των παραπϊνω υπηρεςιών, οι οπούοι οφεύλουν να μεριμνούν για 

την εφαρμογό τουσ και να ελϋγχουν την τόρηςη τουσ. 

- Όλουσ όςουσ εκ τησ θϋςεωσ και των αρμοδιοτότων τουσ εύναι υπεύθυνοι για το 

ςχεδιαςμό, ϋγκριςη, δημοπρϊτηςη, ανϊθεςη, επύβλεψη, πιςτοπούηςη, παραλαβό και 

λοιπϋσ διαδικαςύεσ που αφορούν ςτην καταςκευό και λειτουργύα του ϋργου. 

- τον ανϊδοχο του ϋργου, ςτο μϋροσ που τον αφορούν. 

17.2 Σα απαιτούμενα για την καταςκευό του ϋργου υλικϊ, θα προμηθεύονται από 

δανειοθαλϊμουσ ό λατομεύα που λειτουργούν νόμιμα και εύναι εφοδιαςμϋνα με την 

απαιτούμενη απόφαςη ϋγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων, τουσ οπούουσ θα τηρούν 

πλόρωσ. Απαγορεύεται η δημιουργύα λατομεύου για τισ ανϊγκεσ του ϋργου. Όλεσ οι 

απαιτούμενεσ ϊδειεσ και εγκρύςεισ των παραπϊνω χώρων θα πρϋπει ςε κϊθε ϋλεγχο να 

ςυνοδεύουν την Απόφαςη Έγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων και την Μ.Π.Ε. που τη 

ςυνοδεύει και να επιδεικνύονται ςε κϊθε αρμόδιο (εϊν ϋχει εκδοθεύ Απόφαςη Έγκριςησ 

Περιβαλλοντικών Όρων και την Μ.Π.Ε.). 

17.3 Απαγορεύεται αυςτηρϊ η ρύψη, ϋςτω και προςωρινϊ, μπαζών και ϊλλων αδρανών ςε 

κούτεσ ρεμϊτων, χειμϊρρων κ.λπ., καθώσ και ςε επιφϊνειεσ με αξιόλογη βλϊςτηςη. Οι 

θϋςεισ απόθεςησ των υλικών αυτών δεν θα φϋρουν κϊλυψη, δεν θα εμποδύζουν την 

επιφανειακό ροό των υδϊτων, θα απϋχουν τουλϊχιςτον 250 μ. από οικιςμούσ, κτύςματα 

κ.λπ. και θα γύνεται διαμόρφωςη των υλικών ώςτε να εναρμονύζονται με το περιβϊλλον 

τησ περιοχόσ.   

17.4 ε περύπτωςη που κατϊ τισ εργαςύεσ εκςκαφών εντοπιςτούν αρχαιολογικϊ ευρόματα, 

να διακοπούν οι εργαςύεσ και να ειδοποιηθεύ ϊμεςα η αρχαιολογικό υπηρεςύα. την 

περύπτωςη αυτό οι εργαςύεσ για την καταςκευό του ϋργου θα γύνονται υπό την 

εποπτεύα τησ αρμόδιασ αρχαιολογικόσ υπηρεςύασ και ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ. Η 

δαπϊνη θα βαρύνει τον προώπολογιςμό του ϋργου. 

17.5 Κϊθε εύδουσ ςκουπύδια, παλιϊ ανταλλακτικϊ και μηχανόματα, λϊδια κ.λπ., θα 

ςυλλϋγονται και θα απομακρύνονται από τον χώρο του ϋργου. Η διϊθεςη τουσ θα 

γύνεται ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

17.6 Απαγορεύεται η καύςη υλικών κϊθε μορφόσ (παλιϊ λϊςτιχα, λϊδια κ.λπ.). 

17.7 Απαγορεύεται η ρύπανςη των επιφανειακών και υπογεύων νερών από κϊθε εύδουσ 

λϊδια, καύςιμα κ.λπ., καθώσ επύςησ απαγορεύεται η διϊθεςη αυτών ςτο ϋδαφοσ. Η 

διαχεύριςη των μεταχειριςμϋνων ορυκτελαύων θα γύνεται ςύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 

(ΥΕΚ 64 Α’ /2-3-2004).  
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17.8 Κατϊ την διϊρκεια καταςκευόσ του ϋργου να μην παρακωλύεται η κυκλοφορύα, ενώ θα 

πρϋπει να ληφθούν όλα τα προειδοποιητικϊ και προςτατευτικϊ μϋτρα που εύναι 

απαραύτητα για την αςφαλό και ανεμπόδιςτη διϋλευςη των οχημϊτων. 

17.9 Η διϋλευςη φορτηγών που μεταφϋρουν υλικϊ για το ϋργο μϋςα από κατοικημϋνεσ 

περιοχϋσ, να περιοριςτεύ ςτο ελϊχιςτο. ε κϊθε περύπτωςη που μεταφϋρονται υλικϊ 

χύδην (ϊμμοσ, χαλύκι, μπϊζα κ.λπ.) οι καρότςεσ των φορτηγών θα πρϋπει να εύναι 

καλυμμϋνεσ.  

17.10 Θα πρϋπει να ληφθούν όλα τα απαραύτητα μϋτρα πρόληψησ και καταςτολόσ πυρκαγιϊσ 

από την λειτουργύα των μηχανημϊτων ώςτε να ελαχιςτοποιηθεύ ο κύνδυνοσ μετϊδοςησ 

τησ ςτισ παρακεύμενεσ περιοχϋσ. 

17.11 χετικϊ με το θόρυβο ο ανϊδοχοσ πρϋπει να ςυμμορφώνεται προσ όλεσ τισ κεύμενεσ 

διατϊξεισ τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ, θα πρϋπει να ληφθούν όλα τα απαραύτητα μϋτρα για 

την μεύωςη ςτο ελϊχιςτο των μεγϊλων ηχητικών εκπομπών και να εξαςφαλιςτεύ ότι ο 

θόρυβοσ και οι δονόςεισ θα βρύςκονται εντόσ των αποδεκτών ορύων κατϊ την διϊρκεια 

τησ καταςκευόσ.  

17.12 Επύςησ για τον ανϊδοχο ιςχύουν τα κϊτωθι: 

α.  Να προφυλϊςςει και προςτατεύει την υπϊρχουςα βλϊςτηςη, όπωσ δϋνδρα, θϊμνουσ 

και καλλιεργημϋνεσ εκτϊςεισ γύρω από το χώρο που του διατύθεται από την 

Τπηρεςύα για την εκτϋλεςη των ϋργων, θα εύναι δε υπεύθυνοσ για κϊθε ζημιϊ που θα 

προκαλϋςει ςε τρύτουσ λόγω αυθαύρετησ κοπόσ ό βλϊβησ δϋνδρων ό θϊμνων, 

απόθεςησ υλικών, κακού χειριςμού των μηχανημϊτων ό καταπϊτηςησ φυτεμϋνων 

περιοχών από μηχανικϊ μϋςα ό προςωρινϊ ϋργα εκτροπόσ κ.λπ. Επύςησ, πρϋπει να 

διευκολύνει τουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ για την μετϊβαςό τουσ ςτουσ αγρούσ, 

παύρνοντασ τα κατϊλληλα μϋτρα (καταςκευό διαβϊςεων, διευκόλυνςη αποχϋτευςησ 

αγρών κ.λπ.) και για την αποφυγό ϊμεςων ό ϋμμεςων ζημιών ό πρόκληςησ 

πλημμυρών. Η Τπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει ευθύνη ό υποχρϋωςη για καταβολό 

δαπανών ό αποζημιώςεων για τισ παραπϊνω αιτύεσ. 

β.  ε περύπτωςη ζημιϊσ ό καταςτροφόσ ςε ςτοιχεύα του φυςικού περιβϊλλοντοσ, που 

δεν προβλϋπονται από την εγκεκριμϋνη μελϋτη του ϋργου (ό από τυχόν εγκεκριμϋνεσ 

από την Τπηρεςύα τροποποιόςεισ τησ), ο ανϊδοχοσ, ανεξϊρτητα από τισ 

οποιεςδόποτε ευθύνεσ που θα μπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, εύναι 

υποχρεωμϋνοσ να αποκαταςτόςει τα υπϊρχοντα ϋργα ό το φυςικό περιβϊλλον ςτην 

κατϊςταςη που βριςκόταν πριν από την εγκατϊςταςη του, με δαπϊνεσ του, χωρύσ να 

δικαιούται οποιαςδόποτε χρηματικόσ αποζημύωςησ ό παρϊταςησ προθεςμύασ. 

γ. Γύνεται ειδικό επιςόμανςη ότι ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει, κατϊ την εκτϋλεςη των 

χωματουργικών εργαςιών, να αποφεύγει να τραυματύζει τον περιβϊλλοντα χώρο με 

πρόςθετεσ εκςκαφϋσ (πϋρα από αυτϋσ που προβλϋπονται ςτη μελϋτη) ό με απόρριψη 

διαφόρων προώόντων ορυγμϊτων. 

17.13 Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ ςύμφωνα με την ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 με την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ του ϋργου να καταθϋςει ςτην Τπηρεςύα ςύμβαςη με 

εγκεκριμϋνο ύςτημα Εναλλακτικόσ Διαχεύριςησ ΑΕΚΚ.Ο ανϊδοχοσ οφεύλει ςύμφωνα με 

την παρ. 3β.3 του ϊρθρου 7 τησ ανωτϋρω ΚΤΑ, μετϊ την αποπερϊτωςη των εργαςιών 

διαχεύριςησ των αποβλότων καταςκευόσ ό κατεδϊφιςησ  να καταθϋςει ςτην Τπηρεςύα 

βεβαύωςη παραλαβόσ των αποβλότων από εγκεκριμϋνο ςύςτημα εναλλακτικόσ 

διαχεύριςησ. 

17.14 ε κϊθε περύπτωςη ο ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ όλα τα οριζόμενα από την εγκεκριμϋνη 

Απόφαςη Έγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το εκϊςτοτε ϋργο. 
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Άρθρο 18ο: Τποχρεώςεισ του Αναδόχου 

 

Έχουν ιςχύ οι διατϊξεισ του ϊρθρου 138 του Ν. 4412/2016,όπωσ αντικαταςτϊθηκε 

με το ϊρθρο 59 του Ν.4782/2021. 

18.1 τισ υποχρεώςεισ του Αναδόχου που δεν ςυνεπϊγονται ιδιαύτερη αμοιβό 

περιλαμβϊνονται: 

α. Όλεσ οι δαπϊνεσ που μνημονεύονται ςτουσ Γενικούσ Όρουσ του Σιμολογύου. 

β.  Η τοποθϋτηςη πινακύδων με την αναγραφό τησ επωνυμύασ του ϋργου κ.λπ. ςε 

ςυνδυαςμό με το ϊρθρο  1 τησ παρούςασ. 

γ.  Η καταςκευό και ςυντόρηςη των κϊθε εύδουσ εργοταξιακών οδών που θα 

χρειαςθούν για την εκτϋλεςη των εργαςιών που προβλϋπονται ςτην παρούςα 

ςύμβαςη.  Επύςησ, οι τυχόν δαπϊνεσ μύςθωςησ χώρου, ό αγορϊσ των αναγκαύων 

εδαφικών λωρύδων για την καταςκευό των εργοταξιακών αυτών 

οδών.Διευκρινύζεται εδώ ότι η Τπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει καμύα δϋςμευςη να 

εξαςφαλύςει ςτον Ανϊδοχο καμύα διευκόλυνςη ό κϊλυψη δαπϊνησ ςχετιζόμενη με 

δρόμουσ προςπϋλαςησ, ανεξϊρτητα από τισ δυςκολύεσ που μπορεύ να προκύψουν 

από την ϋλλειψό τουσ, ο δε ανϊδοχοσ, ςε περύπτωςη ϋλλειψόσ τουσ, εύναι 

υποχρεωμϋνοσ να προςαρμόςει την τεχνολογύα, τα μϋςα, το πρόγραμμα κ.λπ. ςτισ 

δεδομϋνεσ τοπικϋσ ςυνθόκεσ προκειμϋνου να εκτελεςτεύ η εργαςύα, ανεξϊρτητα από 

τισ τυχόν επιπλϋον δαπϊνεσ για τισ οπούεσ η Τπηρεςύα δεν θα του αναγνωρύςει καμύα 

αποζημύωςη.Επύςησ ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ με δαπϊνεσ του, να εξαςφαλύςει 

τουσ αναγκαύουσ χώρουσ εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων. Διευκρινύζεται ότι η 

Τπηρεςύα δεν θα αναγνωρύςει καμύα καθυςτϋρηςη ό τροποπούηςη του 

προγρϊμματοσ ό καταβολό αποζημιώςεωσ που ςχετύζονται με τϋτοια προβλόματα, 

ενώ παρϊλληλα για τισ αποθϋςεισ ιςχύουν τα περιγραφόμενα ςτην παρϊγραφο 

18.10. 

δ. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ενημερώςει μετϊ την εγκατϊςταςό του και χωρύσ 

επιβϊρυνςη του κυρύου του ϋργου, το χϋδιο Αςφαλεύασ και Τγεύασ (.Α.Τ.) και το 

Υϊκελο Αςφϊλειασ και Τγεύασ (Υ.Α.Τ.) ςύμφωνα με το Π.Δ.305/96. 

18.2 Ο ανϊδοχοσ πρϋπει να φροντύςει για την τόρηςη ςτο εργοτϊξιο όλων των διατϊξεων 

που απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογό των επιβαλλομϋνων μϋτρων 

αςφαλεύασ ςε όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του ϋργου, ςύμφωνα με το ϊρθρο 138 του Ν. 

4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε και ιςχύει με το ϊρθρο 59 του Ν.4782/2021. 

18.3 Ο ανϊδοχοσ πρϋπει να οργανώςει τα ςυνεργεύα του κατϊ τισ διατϊξεισ τησ περύ εργατών 

και εργαςύασ Νομοθεςύασ, και να λαμβϊνει όλα τα κατϊλληλα μϋτρα, ώςτε η εργαςύα να 

εκτελεύται μεθοδικϊ, για αποφυγό ϊμεςων ό ϋμμεςων ζημιών ό ατυχημϊτων. Η 

Τπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει καμύα ευθύνη ό υποχρϋωςη για καταβολό αποζημύωςησ για 

τισ ανωτϋρω αιτύεσ. 

18.4 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκτελϋςει, χωρύσ καμύα αντύρρηςη, τυχόν ημιτελεύσ 

εργαςύεσ που ϋχουν εκτελεςθεύ με παλαιότερη εργολαβύα ό από Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ να 

παραλϊβει και να ενςωματώςει τα υπϊρχοντα επύ τόπου υλικϊ, μηχανιςμούσ, ςυςκευϋσ 

κ.λπ. η προμόθεια των οπούων ϋχει γύνει με ϊλλη εργολαβύα ό απ' το Δημόςιο 

κλπ.Διευκρινύζεται ότι ο ανϊδοχοσ θα αποζημιωθεύ για όλεσ τισ ανωτϋρω εργαςύεσ με τισ 

τιμϋσ μονϊδασ του Σιμολογύου, χωρύσ καμύα πρόςθετη αποζημύωςη λόγω ειδικών 
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δυςχερειών δυςμενών ςυνθηκών κλπ.Επύςησ, θα ενςωματώςει κατϊ προτεραιότητα τα 

τυχόν παραδιδόμενα ς'αυτόν υλικϊ, ςυςκευϋσ κλπ. 

18.5 Πριν από την ϋναρξη των εργαςιών, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να μεριμνόςει για 

την ϋκδοςη κϊθε κατϊ νόμο αδεύασ, καθιςτϊμενοσ ουςιαςτικϊ και αποκλειςτικϊ 

υπεύθυνοσ για κϊθε παρϊβαςη των διατϊξεων που ιςχύουν για την εκτϋλεςη των 

εργαςιών. Επύςησ υποχρεώνεται να υποβϊλει τισ αναγκαύεσ αιτόςεισ για παροχϋσ και 

ςυνδϋςεισ με ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΔΕΤΑΞ κλπ. και να καταβϊλει κϊθε δυνατό φροντύδα για την 

πραγματοπούηςη τουσ. 

18.6 Ο ανϊδοχοσ ευθύνεται για κϊθε ζημιϊ που θα γύνει από αυτόν ό το προςωπικό του ςτο 

υπό εκτϋλεςη ϋργο ό εισ βϊροσ τρύτων. Τποχρεούται επύςησ να τηρεύ τισ κεύμενεσ 

διατϊξεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, τισ ςχετικϋσ με την πρόληψη εργατικών 

ατυχημϊτων και όλουσ γενικϊ τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ. 

18.7 Επύςησ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ με δαπϊνεσ του, να εξαςφαλύςει τουσ 

αναγκαύουσ χώρουσ εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων. Διευκρινύζεται ότι η Τπηρεςύα δεν 

θα αναγνωρύςει καμύα καθυςτϋρηςη ό τροποπούηςη του προγρϊμματοσ ό καταβολό 

αποζημιώςεωσ που ςχετύζονται με τϋτοια προβλόματα, ενώ παρϊλληλα για τισ 

αποθϋςεισ θεωρεύται αυτονόητο ότι θα γύνονται ςε θϋςεισ και κατϊ τρόπο που να μη 

δημιουργηθούν προβλόματα ςτον πϋριξ του ϋργου χώρο και να ϋχουν την ϋγκριςη των 

αρμοδύων Αρχών και τησ Επύβλεψησ. 

18.8 Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να φυλϊςςει και να διατηρεύ ςε καλό κατϊςταςη όλα τα υλικϊ 

και τα μϋςα οποιαςδόποτε φύςεωσ, περιλαμβανομϋνησ και τησ ιδιοκτηςύασ του 

δημοςύου καθώσ και τησ εκτελούμενησ απ΄ αυτόν εργαςύεσ. Όλεσ οι απαιτόςεισ του 

εργοδότου για την περύφραξη ό την απαιτούμενη ειδικό φύλαξη τησ περιουςύασ αυτόσ 

θα εκτελεύται από τον εργολϊβο, χωρύσ καμύα ιδιαύτερη αποζημύωςη. χετικϋσ διαταγϋσ 

τησ υπηρεςύασ εκτελούνται από τον εργολϊβο και ςε αντύθετη περύπτωςη τα μϋτρα 

προςταςύασ φυλϊξεωσ ό διατηρόςεωσ, λαμβϊνονται από τον εργοδότη ό αντύςτοιχο 

αρμόδιο φορϋα και οι ςχετικϋσ δαπϊνεσ καταλογύζονται ςτον εργολϊβο. 

18.9 Ο ανϊδοχοσ πρϋπει να οργανώςει τα ςυνεργεύα του κατϊ τισ διατϊξεισ τησ περύ εργατών 

και εργαςύασ Νομοθεςύασ, και να λαμβϊνει όλα τα κατϊλληλα μϋτρα, ώςτε η εργαςύα να 

εκτελεύται μεθοδικϊ, για αποφυγό ϊμεςων ό ϋμμεςων ζημιών ό ατυχημϊτων. Η 

Τπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει καμύα ευθύνη ό υποχρϋωςη για καταβολό αποζημύωςησ για 

τισ ανωτϋρω αιτύεσ. 

18.10 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 

(ΦΕΚ-1312/Β/24-8-10) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 

αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)», όπωσ εξειδικεφονται με 

τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ. Τα πλεονάηοντα ακατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ ςε μεταφορικά μζςα και τθσ ςταλίασ των 

μεταφορικϊν μζςων, κα μεταφερκοφν άνευ ιδιαιτζρασ αποηθμιϊςεωσ ςε κατάλλθλουσ 

χϊρουσ απόκεςθσ που κα διερευνιςει με ευκφνθ του ο ίδιοσ ο ανάδοχοσ, λαμβανομζνων 

υπ’ όψθ των ιςχυόντων περιβαλλοντικϊν όρων. Το «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ 

χϊρουσ» δθλαδι το κόςτοσ τθσ επζκεινα διαχείριςισ τουσ αποηθμιϊνεται απολογιςτικά. Η 

απόςταςθ μεταφοράσ των εν λόγω αποβλιτων περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ του εγκεκριμζνου 

τιμολογίου τθσ παροφςασ μελζτθσ. Για τθν περίςςεια των καταλλιλων υλικϊν από τισ 

εκςκαφζσ, τα οποία δεν κα χρειαςτοφν για τισ ανάγκεσ του ζργου ο ανάδοχοσ οφείλει να 

ζρκει ςε ςυνεννόθςθ με τον Διμο Αβδιρων, ϊςτε να τα μεταφζρει (φορτοεκφόρτωςθ, 
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ςταλία, μεταφορά) άνευ ιδιαιτζρασ αποηθμιϊςεωσ ςε χϊρουσ που κα του υποδείξει θ 

Υπθρεςία.     

 

18.11 Όλεσ οι δαπϊνεσ για την εκπλόρωςη των παραπϊνω υποχρεώςεων του αναδόχου ό 

ϊλλων που προβλϋπονται ρητϊ ςε ϊλλα ϊρθρα τησ παρούςασ, του Σιμολογύου και των 

λοιπών Όρων Δημοπρϊτηςησ, καταβϊλλονται από τον ανϊδοχο και θεωρούνται ότι 

ϋχουν ληφθεύ υπόψη ςτισ τιμϋσ προςφορϊσ για την εκτϋλεςη του ϋργου.  Οι χρόνοι για 

την εκπλόρωςη των ειδικών υποχρεώςεων, όπωσ και οι απαιτούμενοι για τισ 

απαντόςεισ ό εγκρύςεισ τησ Τπηρεςύασ, ςυμπεριλαμβϊνονται ςτισ κατϊ το ϊρθρο 7 

προθεςμύεσ εκτϋλεςησ του ϋργου. 

18.12 Δϊνεια εμπειρύα.την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ 

ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, ϋχουν ιςχύ οι διατϊξεισ του ϊρθρου 78 του Ν. 

4412/2016,όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 26 του Ν.4782/2021. 

18.13 Για την υποχρϋωςη αςφϊλιςησ του ϋργου,  ιςχύει η παρ. 4 του ϊρθρου 144 του Ν. 

4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 63 του Ν.4782/2021. 

 

 

Άρθρο 19ο: Πρόγραμμα Ποιότητασ Έργου (Π.Π.Ε.)  

 

Έχουν ιςχύ οι διατϊξεισ του ϊρθρου 158 του Ν. 4412/2016. 
 

 

Άρθρο 20ο: Αδρανό υλικϊ - Δανειοθϊλαμοι 

 

20.1 Λατομεύα - Ορυχεύα. 

α.  Για τη λόψη των απαιτούμενων, για την εκτϋλεςη του ϋργου, αδρανών υλικών 

λατομεύου  ό ορυχεύου κ.λπ., η Τπηρεςύα δεν θα παραδώςει ςτον ανϊδοχο κανϋνα 

λατομεύο ό ορυχεύο.Οι θϋςεισ που αναφϋρονται ςτην μελϋτη εύναι ενδεικτικϋσ για τον 

ανϊδοχο. Η ευθύνη εξευρϋςεωσ θϋςεων εγκαταςτϊςεωσ και τρόπου οργανώςεωσ και 

λειτουργύασ (τρόποσ εκμεταλλεύςεωσ, ϋκταςη και μορφό αποκαλύψεωσ, 

εγκατϊςταςη κονιοςυλλεκτώνκ.λπ.) ανόκει ςτον ανϊδοχο.Ο ανϊδοχοσ επομϋνωσ θα 

φροντύςει να βρει και να χρηςιμοποιόςει τισ κατϊλληλεσ πηγϋσ αδρανών υλικών, εύτε 

με μύςθωςη, εύτε με αγορϊ των καταλλόλων θϋςεων, ό ακόμα με προμόθεια από τισ 

όδη λειτουργούςεσ επιχειρόςεισ λατομεύων.Για την περύπτωςη αυτό η Τπηρεςύα δεν 

αναλαμβϊνει καμύα υποχρϋωςη για να απαλλοτριώςει εκτϊςεισ κατϊλληλεσ για 

παραγωγό υλικών προσ χρόςη του αναδόχου. Έτςι οι τιμϋσ προςφορϊσ του 

αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου πρϋπει να περιλαμβϊνουν όλεσ τισ 

απαιτούμενεσ από οποιοδόποτε λόγω πρόςθετεσ δαπϊνεσ για την προμόθεια από 

ιδιωτικϊ ό κοινοτικϊ λατομεύα των αργών υλικών που θα εύναι αναγκαύα ό για την 

μύςθωςη ό αγορϊ εκτϊςεων για την παραγωγό αυτών και ακόμα και τισ τυχόν 

επιβαρύνςεισ που θα απαιτηθούν εξαιτύασ ςύγχρονησ εκμετϊλλευςησ οριςμϋνων 

πηγών (και από ϊλλη προηγούμενη ό επόμενη εργολαβύα με τισ ςχετικϋσ επιβαρύνεισ 

που απαιτούνται για την εμπρόθεςμη και ϋντεχνη εκτϋλεςη του ϋργου) αφού 

παρθούν υπόψη όλεσ οι δεςμεύςεισ και περιοριςμού που επιβϊλλονται για την 

προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. Διευκρινύζεται ότι ςε κϊθε περύπτωςη τα ανωτϋρω 

απαιτούμενα αδρανό υλικϊ λατομεύου (οπωςδόποτε αςβεςτολιθικόσ προϋλευςησ) ό 

ορυχεύου κ.λπ., για την καταςκευό  του ϋργου θα προμηθεύονται αποκλειςτικϊ και 
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μόνο από λατομεύα, τα οπούα λειτουργούν νόμιμα και εύναι εφοδιαςμϋνα με την 

απαιτούμενη απόφαςη ϋγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων, τουσ οπούουσ θα τηρούν 

πλόρωσ.   

β. τισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ του αναδόχου περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ καταςκευόσ 

και ςυντόρηςησ των οδών προςπϋλαςησ που θα απαιτηθούν και μεταφορών των 

υλικών που θα παρθούν από οποιαδόποτε πηγό.τον ανϊδοχο δεν θα αναγνωριςτεύ 

καμύα αξύωςη για πληρωμό ϊλλησ αποζημύωςησ, λόγω πρόςθετων τυχόν μεταφορών, 

ό δυςμενών ςυνθηκών μύςθωςησ, αγορϊσ βραχωδών εμφανύςεων ό λατομεύων, 

αποκϊλυψησ και δημιουργύασ ό εκμετϊλλευςησ και απόδοςησ τούτων κλπ. 

γ. Ο ανϊδοχοσ ϋχει ακϋραια την ευθύνη για την ϊριςτη ποιότητα και το ςύμφωνο προσ 

τισ προδιαγραφϋσ (ςκληρότητα, κοκκομετρικό διαβϊθμιςη, πλαςτικότητα κ.λπ.) των 

κϊθε εύδουσ υλικών που μπαύνουν ςτισ εργαςύεσ, γιατύ εξυπακούεται ότι με την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ανϋλαβε την υποχρϋωςη και την ευθύνη τησ ϋντεχνησ 

εκτϋλεςησ των εργαςιών με δόκιμα υλικϊ.  Οποιοςδόποτε ϋλεγχοσ γύνεται από την 

Τπηρεςύα δεν απαλλϊςςει τον ανϊδοχο από αυτό την ευθύνη, ανεξϊρτητα από τα 

αποτελϋςματα αυτού.  υνεπώσ, αν οριςμϋνεσ πηγϋσ υλικών εύναι, ό αποβούν 

ενδιϊμεςα ακατϊλληλεσ για την παροχό δόκιμων υλικών, πρϋπει ο ανϊδοχοσ 

παρακολουθώντασ τούτο από δικό του υποχρϋωςη, να αναζητόςει ϊλλεσ κατϊλληλεσ 

πηγϋσ.Σα παραπϊνω αποτελούν ςυμβατικό υποχρϋωςη του αναδόχου και ανϊγονται 

ςτην αποκλειςτικό ευθύνη του. 

 

20.2 Δανειοθϊλαμοι υλικών επιχωμϊτων και αμμοχϊλικων. 

α. Για την λόψη των απαιτούμενων για την εκτϋλεςη του ϋργου δανεύων γαιών και 

αμμοχϊλικων, υλικών, η Τπηρεςύα δεν θα παραδώςει ςτον ανϊδοχο κανϋνα 

δανειοθϊλαμο.Η ευθύνη εξευρϋςεωσ θϋςεων δανειοθαλϊμων υλικών επιχωμϊτων ό 

αναχωμϊτων και αμμοχϊλικων, τρόπου οργανώςεωσ τησ εκμεταλλεύςεωσ κ.λπ., 

αποτελεύ υποχρϋωςη του αναδόχου.Ο ανϊδοχοσ επομϋνωσ θα φροντύςει να βρει και 

χρηςιμοποιόςει τισ κατϊλληλεσ πηγϋσ αδρανών υλικών, που βρύςκονται ςτην 

εγγύτερη απόςταςη από το ϋργο, εύτε με μύςθωςη, εύτε με αγορϊ των καταλλόλων 

θϋςεων ό ακόμα με καταβολό των δικαιωμϊτων χρόςεωσ λειτουργούντων δημοςύων 

ό ιδιωτικών δανειοθαλϊμων. Για την περύπτωςη αυτό η Τπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει 

καμύα υποχρϋωςη για να απαλλοτριώςει εκτϊςεισ κατϊλληλεσ για παραγωγό υλικών 

προσ χρόςη του αναδόχου. Έτςι, οι τιμϋσ προςφορϊσ του αναδόχου για την 

καταςκευό του ϋργου πρϋπει να περιλαμβϊνουν όλεσ τισ απαιτούμενεσ δαπϊνεσ από 

ιδιωτικούσ ό δημόςιουσ δανειοθαλϊμουσ των υλικών που εύναι αναγκαύα ό για τη 

μύςθωςη ό αγορϊ εκτϊςεων για την παραγωγό αυτών και ακόμη και τισ τυχόν 

επιβαρύνςεισ που θα απαιτηθούν εξαιτύασ ςύγχρονησ εκμετϊλλευςησ οριςμϋνων 

πηγών (και από ϊλλη προηγούμενη ό επόμενη εργολαβύα με τισ ςχετικϋσ 

επιβαρύνςεισ που απαιτούνται για την εμπρόθεςμη και ϋντεχνη εκτϋλεςη του ϋργου) 

αφού παρθούν υπόψη όλεσ οι δεςμεύςεισ και περιοριςμού που επιβϊλλονται για την 

προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. Διευκρινύζεται ότι ςε κϊθε περύπτωςη τα 

απαιτούμενα υλικϊ για την επύχωςη του ϋργου θα προμηθεύονται αποκλειςτικϊ και 

μόνο από δανειοθαλϊμουσ, οι οπούοι  λειτουργούν νόμιμα και εύναι εφοδιαςμϋνοι με 

την απαιτούμενη απόφαςη ϋγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων, τουσ οπούουσ θα 

τηρούν πλόρωσ. 

β.  Ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να γνωρύςει εγγρϊφωσ και εγκαύρωσ ςτην Επύβλεψη τισ 

θϋςεισ λόψησ δανεύων και γενικότερα τισ πηγϋσ δανεύων.Μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ 
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από τη γνωςτοπούηςη ο ανϊδοχοσ θα εκτελϋςει δειγματοληψύεσ ελϋγχου 

καταλληλότητασ.τη ςυνϋχεια, και πϊντωσ όχι αργότερα από 20 ημερολογιακϋσ 

ημϋρεσ από τη γνωςτοπούηςη των θϋςεων, θα υποβϊλλονται ςτην Επύβλεψη: 

- Διαγρϊμματα τοπογραφικϊ των θϋςεων δανειοληψύασ με εκτύμηςη των κατϊ θϋςη 

ποςοτότων που θα παρθούν. 

- χϋδια εκςκαφόσ του δανειοθαλϊμου, εφόςον πρόκειται εύτε για δανειοθαλϊμουσ 

από δημόςιουσ χώρουσ εύτε για δανειοθαλϊμουσ από ιδιωτικούσ χώρουσ και 

μϊλιςτα ςε κούτεσ χειμϊρρων, ςτα οπούα να φαύνεται η ελαχιςτοπούηςη τησ 

περιβαλλοντικόσ όχληςησ και η διαςφϊλιςη των υδραυλικών απαιτόςεων και με 

την προώπόθεςη ότι οι δανειοθϊλαμοι  θα εύναι ςύμφωνοι με την Μ.Π.Ε.. 

γ.  ε κϊθε όμωσ περύπτωςη και καθ' όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του ϋργου, η Τπηρεςύα, 

με ςκοπό την ελαχιςτοπούηςη του μεταφορικού ϋργου, διατηρεύ το δικαύωμα να 

διατϊξει τον ανϊδοχο να ερευνόςει και ϊλλεσ θϋςεισ ό ακόμη και να προμηθευθεύ 

υλικϊ από υφιςτϊμενουσ εγγύτερα δανειοθαλϊμουσ ό ορυχεύα τα οπούα η Τπηρεςύα 

κρύνει κατϊλληλα, με την προώπόθεςη ότι οι χώροι δανειοθϊλαμοι θα εύναι 

ςύμφωνοι με την Μ.Π.Ε.. 

δ.  τισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ του αναδόχου περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ καταςκευόσ 

και ςυντόρηςησ των οδών προςπϋλαςησ που θα απαιτηθούν. τον ανϊδοχο δεν θα 

αναγνωριςτεύ καμιϊ αξύωςη για πληρωμό ϊλλησ αποζημύωςησ λόγω δυςμενών 

ςυνθηκών μύςθωςησ ό ϊλλησ οποιαςδόποτε αιτύασ. 

 

 

Άρθρο 21ο: Ποιότητα και προϋλευςη υλικών και ϋτοιμων ό ημικατεργαςμϋνων 

προώόντων - ςόμανςη CE -  ϋλεγχοσ προςκομιζομϋνων ειδών και υλικών - 

ελαττώματα - παρϊλειψη ςυντόρηςησ. 

 

21.1 Όλα τα υλικϊ κ.λπ. που θα χρηςιμοποιηθούν θα εύναι τησ καλύτερησ ποιότητασ αγορϊσ, 

χωρύσ βλϊβεσ ό ελαττώματα.  

21.2 Γενικϊ όλα τα προςκομιζόμενα εύδη και υλικϊ για την καταςκευό του ϋργου ό την 

ενςωμϊτωςό τουσ ςε αυτό, θα πληρούν τισ απαιτόςεισ των Σεχνικών Προδιαγραφών 

ΕΣΕΠ και γενικότερα των όρων τησ ςύμβαςησ. 

21.3 Προϋλευςη υλικών 

Για την προϋλευςη των ϋτοιμων ό ημικατεργαςμϋνων προώόντων ιςχύει: 

 “Ο ανάδοχοσ υποχρεώνεται να χρηςιμοποιήςει τα προΰόντα αυτά, από τη Βιομηχανία 

Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και τα προΰόντα να είναι ςύμφωνα με τισ 

απαιτήςεισ των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου".Όλα τα υλικϊ θα εύναι τησ 

απολύτου εγκρύςεωσ τησ Τπηρεςύασ και η επιλογό θα γύνεται από την Τπηρεςύα βϊςει 

δειγματολογύων που θα προςκομύζει ο ανϊδοχοσ. τη ςυνολικό τιμό του τιμολογύου θα 

περιλαμβϊνονται και όλεσ οι επιμϋρουσ εργαςύεσ π.χ. για τυχόν κοψύματα που 

απαιτούνται, παλαιών ό νϋων γύψινων λωρύδων, γωνιών, καθώσ και μεταφορϊ, 

ςυναρμολόγηςη και αποςυναρμολόγηςη επύπλων, γραφεύων βιβλιοθηκών, αρχεύων 

κλπ. Επύςησ, η Τπηρεςύα δύναται να επιλϋξει πολλαπλϋσ αποχρώςεισ ςε όλα τα εύδη των 

χρωματιςμών, χωρύσ καμύα επιβϊρυνςη (λόγω κοψιμϊτων, γύψινων κορνιζών κ.λπ.). 

Ειδικϊ για τουσ εξωτερικούσ χρωματιςμούσ, τα υλικϊ θα ςυνοδεύονται με 

πιςτοποιητικϊ ποιότητασ και τουλϊχιςτον 10ετη εγγύηςη ςτην αντοχό ςε όλεσ τισ 

καιρικϋσ ςυνθόκεσ και ςτην υπεριώδη ακτινοβολύα. 
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21.4 Ιδιαιτϋρωσ, τονύζεται η Κ.Τ.Α. ΤΠΑΝ – ΤΠΤΜΕΔΙ, υπ’ αριθ. 6690 ςτο ΥΕΚ 1914 Β 15-06-

2012 (ςε εφαρμογό των διατϊξεων του Π.Δ. 334/94), αλλϊ και προγενϋςτερεσ ςχετικϋσ 

ΚΤΑ, με ευρεύα ποικιλύα προώόντων τα οπούα διακινούνται ό διατύθενται για χρόςη ςτισ 

δομικϋσ καταςκευϋσ εντόσ τησ Ελληνικόσ επικρϊτειασ και οφεύλουν να ςυμμορφώνονται 

με τα αντύςτοιχα για κϊθε προώόν Εναρμονιςμϋνα Ευρωπαώκϊ Πρότυπα που ϋχουν 

μεταφερθεύ ςτο Ελληνικό ύςτημα Συποπούηςησ και να φϋρουν την ςόμανςη CE. Κατϊ 

ςυνϋπεια η ενςωμϊτωςη ςτα ϋργα υλικών με ςόμανςη CE εύναι επιβεβλημϋνη, 

ανεξαρτότωσ αν τα ϊρθρα των υμβατικών Σιμολογύων και οι λοιπϋσ υμβατικϋσ 

Προδιαγραφϋσ αναφϋρουν τούτο ρητϊ ό όχι. Αν τα υλικϊ που εμπύπτουν ςτα ανωτϋρω 

δεν διαθϋτουν πιςτοπούηςη CE θα απομακρύνονται από το ϋργο.  

Θεωρεύται ότι οι υποχρεώςεισ για τη ςόμανςη CE αναφϋρονται εξ ολοκλόρου ςε μη 

χρονολογημϋνεσ εκδόςεισ (δηλαδό ιςχύει η εκϊςτοτε τελευταύα ϋκδοςη των Προτύπων 

αυτών).        

21.5 Επύςησ, όλα τα υλικϊ για την εκτϋλεςη των ϋργων θα εύναι απολύτωσ ςύμφωνα με τα 

ςυμβατικϊ δεδομϋνα, τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ και προδιαγραφϋσ του Τπουργεύου 

Τποδομών και Μεταφορών και ϊλλων ςχετικών Τπουργεύων, καθώσ επύςησ και με τα 

ςυμβατικϊ δεδομϋνα τησ εργολαβύασ, αρύςτησ ποιότητασ και τησ απόλυτησ ϋγκριςησ του 

αρμοδύου οργϊνου τησ επύβλεψησ, ςχετικϊ με την προϋλευςη, τισ διαςτϊςεισ, την 

αντοχό, την ποιότητα, την εμφϊνιςη κλπ.Η μη ενϊςκηςη ελϋγχου ό η μη πιθανό 

διϊγνωςη ελαττωμϊτων κατϊ τον ϋλεγχο που ϋγινε ςτα προςκομιςθϋντα και 

χρηςιμοποιημϋνα υλικϊ δεν απαλλϊςςει τον ανϊδοχο από την ευθύνη του για την 

επιλογό τουσ και από την υποχρϋωςη για καλό εκτϋλεςη του ϋργου. 

21.6 Αν προκύψει πραγματικό αδυναμύα χρηςιμοποιόςεωσ εν όλο ό εν μϋρει προμόθειασ των 

υλικών που αναφϋρονται ςτη ςύμβαςη, ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να προμηθευτεύ 

ϊλλεσ, η χρόςη των οπούων θα γύνει από αυτόν, ύςτερα από ϋγκριςη τησ Σεχνικόσ 

Τπηρεςύασ. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ςυμμορφωθεύ με την ϋγκριςη αυτό τησ 

Σεχνικόσ Τπηρεςύασ. 

21.7 ε περύπτωςη που ο εργοδότησ παραδώςει ςτον εργολϊβο υλικϊ απαιτούμενα για την 

εκτϋλεςη των ϋργων, ο εργολϊβοσ δεν δικαιούται κανϋνα ποςοςτό για γενικϊ ϋξοδα και 

όφελοσ αυτού επύ τησ αξύασ τουσ, ούτε αποζημύωςη για δαπϊνεσ αποθόκευςησ και 

φύλαξησ των υλικών αυτών.Ο εργολϊβοσ δεν φϋρει καμιϊ ευθύνη για την κακό 

ποιότητα ό ακαταλληλότητα των υλικών που παραδύδονται ς' αυτόν από τον εργοδότη, 

εφ' όςον ϋγκαιρα το αναφϋρει εγγρϊφωσ.Σα παραπϊνω υλικϊ παραδύδονται από τον 

εργοδότη ςτον εργολϊβο με πρωτόκολλο, μετϊ δε την παραλαβό τουσ από τον 

εργολϊβο, αυτόσ φϋρει ακϋραια την ευθύνη για βλϊβη, ζημιϊ ό απώλεια που τυχόν θα 

ςυμβεύ ςτα υλικϊ αυτϊ. 

21.8 Σα παραπϊνω αποτελούν ςυμβατικό υποχρϋωςη του αναδόχου και ανϊγονται ςτην 

αποκλειςτικό ευθύνη του. 

21.9 ε ό,τι αφορϊ την καταλληλότητα ό μό των υλικών, τα ελαττώματα και την παρϊλειψη 

ςυντόρηςησ του ϋργου, ϋχουν εφαρμογό οι διατϊξεισ του ϊρθρου 159 του Ν. 

4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 77 του Ν.4782/2021 και ιςχύει. 

 

 

Άρθρο 22ο: Εργαςτηριακού ϋλεγχοι 

 

την εκτϋλεςη των εργαςιών του ϋργου ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 

ςυμμορφωθεύ πλόρωσ με όλουσ τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ και να εκτελϋςει όλουσ 
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τουσ προβλεπόμενουσ εργαςτηριακούσ ελϋγχουσ. υγκεκριμϋνα, ο ανϊδοχοσ του ϋργου, 

ωσ ϊμεςα και κυρύωσ υπεύθυνοσ για την ϋντεχνη εκτϋλεςη των διαφόρων εργαςιών, 

υποχρεούται να προβαύνει ςτουσ απαραύτητουσ εργαςτηριακούσ ελϋγχουσ και 

εργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ του ϋργου ό τμημϊτων του, όπωσ καθορύζονται ςτισ Σεχνικϋσ 

Προδιαγραφϋσ, εκτελώντασ προσ τούτο, αντιπροςωπευτικούσ δειγματοληπτικούσ 

ελϋγχουσ. 

Όλεσ οι ανωτϋρω δοκιμαςύεσ θα γύνονται, κατϊ την κρύςη τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ 

του Εργοδότη, ςε καταλλόλωσ αναγνωριςμϋνα Εργαςτόρια δοκιμών και Ποιοτικού 

ελϋγχου, με μϋριμνα και με δαπϊνεσ του αναδόχου και με ϋγκριςη τησ Επιβλϋπουςασ 

Τπηρεςύασ του Εργοδότη. 

χετικϊ με τον ελϊχιςτο αριθμό των ελϋγχων ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτισ ιςχύουςεσ 

Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ) και Προςωρινϋσ Εθνικϋσ Σεχνικϋσ 

Προδιαγραφϋσ (ΠΕΣΕΠ), καθώσ και οτιδόποτε ϊλλο προβλϋπεται από την κεύμενη 

νομοθεςύα. Σα ανωτϋρω επϋχουν θϋςη ςυμβατικών ςτοιχεύων.Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται, 

με ευθύνη και με δαπϊνεσ του, να παρουςιϊζει και να κοινοποιεύ ςτην Επιβλϋπουςα το 

ϋργο Τπηρεςύα του Εργοδότη, εντόσ δύο (2) ημερών από τον ϋλεγχο, τα αποτελϋςματα, 

και να υποβϊλλει τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ ποιοτικού ελϋγχου και εργαςτηριακών 

δοκιμών που πραγματοποιεύ, καταλλόλωσ υπογεγραμμϋνα και θεωρημϋνα από το 

Εργαςτόριο, που εκτϋλεςε τισ δοκιμαςύεσ αυτϋσ.Οποιοςδόποτε ϋλεγχοσ ό δοκιμαςύα, 

που θα αφορϊ εύτε ςε υλικϊ εύτε ςε εργαςύα, δεν θα παρϋχει ςτον ανϊδοχο το δικαύωμα 

να προβϊλλει αξύωςη ό αύτημα, επιζητώντασ παρϊταςη προθεςμύασ για χρονικό 

διϊςτημα ανϊλογο με αυτό που θα χρειαςθεύ, για να διαπιςτωθεύ ότι τα υλικϊ ό η 

εργαςύα εύναι ό δεν εύναι δόκιμα.Ενδεικτικϊ: 

α. κυροδϋματα 

Ιςχύει ο Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ 2016 (ΚΣ-2016), όπωσ 

εγκρύθηκε με την υπ’ αριθ. Γ.Δ.Σ.Τ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαςη (ΥΕΚ 

1561/Β/02-06-2016) και οι υπ’ αριθμ. ΔΝγ/72602/ΥΝ 29/05-12-2016 (ΥΕΚ 

4007/Β/14-12-2016) και  ΔΝγ/23597/ΥΝ 429/19-05-2017 (ΥΕΚ 1839/Β/25-

05-2017) αποφϊςεισ τροποπούηςόσ τησ και οι αντύςτοιχεσ ΕΣΕΠ για τισ 

εργαςύεσ ςκυροδεμϊτων. 

β. Φϊλυβεσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ  

Οι χϊλυβεσ του οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ θα ικανοποιούν τισ απαιτόςεισ του 

Κανονιςμού Σεχνολογύασ Φαλύβων (ΝΚΣΦ 2008), του ΕΚΩ και τησ ςτατικόσ 

μελϋτησ και των αντύςτοιχων ΕΣΕΠ για τισ εργαςύεσ Φαλύβων. 

γ. Φωματουργικϊ 

Ιςχύουν οι ΕΣΕΠ τόςο ωσ προσ την ποιότητα των υλικών όςο και ωσ προσ τουσ 

απαιτούμενουσ εργαςτηριακούσ ελϋγχουσ για υλικϊ και εργαςύα. 

δ. Αςφαλτικϊ 

Ιςχύουν οι ΕΣΕΠ τόςο ωσ προσ την ποιότητα των υλικών όςο και ωσ προσ τουσ 

απαιτούμενουσ εργαςτηριακούσ ελϋγχουσ για υλικϊ και εργαςύα.  

 

 

Άρθρο 23ο: Ποιοτικόσ ϋλεγχοσ των ϋργων 

 

23.1 Σο δικαύωμα του ποιοτικού ελϋγχου. 

Ο ποιοτικόσ ϋλεγχοσ των υλικών, τόςο ςτο εργαςτόριο όςο και ςε τετελεςμϋνα τμόματα 

ό φϊςεισ των εργαςιών, αποτελεύ αναφαύρετο δικαύωμα τησ Τπηρεςύασ και αποςκοπεύ 
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ςτον ϋλεγχο τησ ποιότητασ των πϊςησ φύςεωσ χρηςιμοποιουμϋνων υλικών, ςτουσ 

τρόπουσ και μεθόδουσ χρόςεωσ αυτών και ςτο ότι οι εργαςύεσ ανταποκρύνονται ςτουσ 

ιςχύοντεσ Κανονιςμούσ, τισ Προδιαγραφϋσ, τα ςχϋδια και τουσ λοιπούσ όρουσ τησ 

ύμβαςησ. 

Η ϋκταςη και η πυκνότητα των ελϋγχων που ορύζονται ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

θεωρούνται ωσ τα ελϊχιςτα. 

Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα να πραγματοποιόςει απεριόριςτο αριθμό ελϋγχων 

οποιουδόποτε εύδουσ, ςε οποιοδόποτε εύδοσ υλικού ό τμόμα των καταςκευών, 

εκδύδοντασ τισ κατϊλληλεσ προσ τούτο εντολϋσ προσ το Εργαςτόριο του αναδόχου, όταν 

αυτό κριθεύ αναγκαύο από τα μϋχρι τότε αποτελϋςματα του ελϋγχου. 

Όλεσ οι μελϋτεσ ςυνθϋςεωσ των ςκυροδεμϊτων ό ϊλλων ςύμμεικτων υλικών που 

ορύζονται ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ ςυντϊςςονται από τον Ανϊδοχο δια του 

εργαςτηρύου του.  Ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται, χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη, να 

προςκομύςει εισ το εργαςτόριο τισ απαραύτητεσ ποςότητεσ υλικών (αδρανό , τςιμϋντο, 

νερό κ.λπ.) που πρόκειται να χρηςιμοποιόςει ςτο ϋργο, για την εκτϋλεςη των μελετών 

ςύνθεςησ. 

Ο ανϊδοχοσ κοινοποιεύ ςτην Τπηρεςύα όλα τα αποτελϋςματα οιωνδόποτε 

εργαςτηριακών δοκιμών ό ελϋγχων ποιότητασ από τα οπούα θα φαύνεται το ςύμφωνο 

προσ τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να εκτελεύ οιουςδόποτε ελϋγχουσ ποιότητασ κρύνει 

αυτό αναγκαύουσ και δι' ιδύων μϋςων.  την περύπτωςη αυτό ο ανϊδοχοσ παρϋχει κϊθε 

δυνατό διευκόλυνςη προσ την Τπηρεςύα χωρύσ καμύα ιδιαύτερη αποζημύωςη. 

23.2 Ειδοπούηςη του αναδόχου για την εκτϋλεςη ελϋγχων από την Τπηρεςύα και 

γνωςτοπούηςη αποτελεςμϊτων. 

Για όλουσ του ελϋγχουσ που θα εκτελεύ η Τπηρεςύα η προειδοπούηςη δεν εύναι αναγκαύα. 

Η Τπηρεςύα υποχρεώνεται να κοινοποιεύ τα αποτελϋςματα των ελϋγχων ςτην 

περύπτωςη που θα ζητόςει τούτο ϋγγραφα ο ανϊδοχοσ και ςτην περύπτωςη που θα 

διαπιςτώςει απόκλιςη των υλικών ό των καταςκευών από τισ προδιαγραφϋσ, 

κανονιςμούσ κ.λπ. 

ε κϊθε περύπτωςη η κοινοπούηςη των αποτελεςμϊτων θα γύνεται ςτο ςυντομότερο 

δυνατό διϊςτημα. 

23.3  Δικαιώματα του αναδόχου για επανϊληψη ελϋγχων που εκτελούνται από την Τπηρεςύα. 

ε περιπτώςεισ ελϋγχων που εκτελούνται από την Τπηρεςύα εύναι δυνατόν ο ανϊδοχοσ 

να ϋχει ζητόςει με αύτηςό του να παύρνεται κατϊ τη δειγματοληψύα και ϋνα δεύτερο 

όμοιο δεύγμα (αντιδεύγμα) το οπούο θα ςυςκευϊζεται και θα αποςτϋλλεται ταυτόχρονα 

με το δεύγμα ςτο εργαςτόριο τησ Τπηρεςύασ. 

Για την περύπτωςη αμφιβολιών και υποβολόσ ϋνςταςησ από τον ανϊδοχο (που θα 

πρϋπει να αναγραφεύ αυθημερόν ςτο ημερολόγιο του ϋργου), θα διενεργεύται νϋα 

εργαςτηριακό δοκιμό, παρουςύα του αναδόχου ό ϊλλου εξουςιοδοτημϋνου εκπροςώπου 

του αναδόχου, ςτα εργαςτόρια τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Δημοςύων Έργων ό 

Πολυτεχνικών χολών, εφ' όςον ζητηθεύ τούτο εγγρϊφωσ από τον ανϊδοχο ςτην 

ϋνςταςό του, το αποτϋλεςμα τησ οπούασ θα εύναι υποχρεωτικό για τον ανϊδοχο (ακόμα 

και αν δεν παραςτεύ ςτην δοκιμό).  Κατϊ το μϋςο διϊςτημα μϋχρι την οριςτικοπούηςη 

του ελϋγχου, ςε περύπτωςη διαφωνύασ, ο ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να ςυνεχύςει τισ εργαςύεσ 

του. 
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Ο ανϊδοχοσ δικαιούται επύςησ να ζητόςει επανϊληψη των ελϋγχων που οδόγηςαν ςε 

δυςμενό αποτελϋςματα και ϋγιναν από την Τπηρεςύα χωρύσ να προειδοποιηθεύ, αν και 

εύχε ζητόςει τούτο εγγρϊφωσ.  Η επανϊληψη των ελϋγχων γύνεται κατϊ αντιπαρϊςταςη. 

23.4 χϋςη ποιοτικού ελϋγχου και ευθύνησ αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των 

υλικών και καταςκευών του ϋργου. 

Ο κϊθε εύδουσ ποιοτικόσ ϋλεγχοσ του ϋργου δεν απαλλϊςςει τον ανϊδοχο από την 

ευθύνη, γιατύ αυτόσ εύναι ο μοναδικόσ και εξ ολοκλόρου υπεύθυνοσ για την ποιότητα και 

την αρτιότητα των υλικών των καταςκευών του ϋργου. ε περύπτωςη κατϊ την οπούα 

προκύπτουν αποτελϋςματα από τον ποιοτικό ϋλεγχο, που δεν ικανοποιούν τισ 

απαιτόςεισ τησ ςυμβϊςεωσ, θα κινεύται η διαδικαςύα απόρριψησ πλημμελών εργαςιών, 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 159 του Ν.4412/2016, "Ακαταλληλότητα υλικών - 

Ελαττώματα - Παρϊλειψη ςυντόρηςησ",όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 77 του 

Ν.4782/2021 και ιςχύει και τουσ λοιπούσ όρουσ τησ ύμβαςησ. 

 

 

Άρθρο 24ο: Κατϊληψη χώρων - Εργοτϊξια 

 

24.1 Ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται, μετϊ την εγκατϊςταςό του επύ τόπου του ϋργου, να προβεύ 

ςτην αναζότηςη, κατϊληψη και διευθϋτηςη των καταλλόλων χώρων ςτην ϊμεςη 

περιοχό του ϋργου για την εγκατϊςταςη των εργοταξύων, ειδοποιώντασ γι' αυτό την 

Τπηρεςύα. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρύςκονται ςτο εύροσ εκτϋλεςησ του ϋργου 

θα πρϋπει να εύναι τησ ϋγκριςησ τησ Τπηρεςύασ. 

24.2 Ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να εκτελϋςει με δαπϊνεσ του όλα τα ϋργα που θα απαιτηθούν 

για τη διαμόρφωςη των εργοταξύων και για τισ προςπελϊςεισ προσ του χώρουσ 

αυτών.Επύςησ υποχρεούται να μην εμποδύζει τη λειτουργύα ϊλλων εγκαταςτϊςεων 

κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών. 

24.3 Πριν από την παρϊδοςη για χρόςη κϊθε τμόματοσ του ϋργου, ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται 

να το κενώςει από τα υλικϊ, μηχανόματα ό και τισ διϊφορεσ εγκαταςτϊςεισ με δαπϊνεσ 

του και να το παραδώςει ςτην Τπηρεςύα καθαρό. 

24.4 Κϊθε δαπϊνη ςχετικό με την εξεύρεςη χώρων εργοταξύων, την εγκατϊςταςη, τη 

διαμόρφωςη προςπελϊςεων και την οργϊνωςό τουσ, βαρύνει τον ανϊδοχο του ϋργου. 

Ο ανϊδοχοσ δεν δικαιούται καμύασ αποζημύωςησ ό παρϊταςησ προθεςμύασ περαύωςησ 

του ϋργου λόγω τυχόν ανεπϊρκειασ των χώρων εργοταξύων, ό από οποιαδόποτε ϊλλη 

ςχετικό αιτύα, γιατύ κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ δηλώνεται ςαφώσ ότι ο 

ανϊδοχοσ ϋλαβε γνώςη των τοπικών ςυνθηκών. 

24.5 Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ ςε όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των ϋργων και μϋχρι την 

ημϋρα περαύωςόσ των να διατηρεύ τον χώρο καθαρό και απαλλαγμϋνο από ξϋνα προσ το 

ϋργο προώόντα εκςκαφών ό ϊλλα αντικεύμενα.Κϊθε αξύωςό του για αποζημύωςη προσ 

απομϊκρυνςό τουσ, δεν θα γύνει αποδεκτό. 

24.6  Ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται ςτην εξεύρεςη, με δικό του φροντύδα, ευθύνη και δαπϊνεσ, 

των καταλλόλων θϋςεων και εγκαταςτϊςεων για την αποθόκευςη των κϊθε εύδουσ 

υλικών, με ςκοπό τη ςυμμόρφωςό του προσ τισ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ του 

παραγωγόσ υλικών και τησ απρόςκοπτησ και εμπρόθεςμησ εκτϋλεςησ των εργαςιών. Αν 

οι ςυνθόκεσ του ϋργου ό ο κύνδυνοσ ζημιών ςε αυτό δεν επιτρϋπουν, κατϊ την απόλυτη 

κρύςη τησ Τπηρεςύασ, την απόθεςη υλικών ς' αυτϋσ, τότε θα αποτύθενται μόνο τα υλικϊ 

εργαςύασ μιασ ημϋρασ, χωρύσ να προκύπτει δικαύωμα του Αναδόχου για αποζημύωςη, 
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λόγω πρόςθετων ό πλϊγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώςεων κ.λπ., γιατύ θεωρεύται ότι 

όλεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται ςτισ τιμϋσ μονϊδασ των εργαςιών. 

 

 

Άρθρο 25ο: Μελϋτεσ και ςχϋδια των ϋργων - Εφαρμογό των ςχεδύων - Αντιμετώπιςη 

αςυμφωνύασ ςτοιχεύων ςχεδύων. 

 

25.1 Με την υπογραφό τησ ύμβαςησ θα παραδοθούν ςτον ανϊδοχο από την Επιβλϋπουςα 

Τπηρεςύα όλα τα απαραύτητα για την εκτϋλεςη τησ παρούςασ εργολαβύασ ςτοιχεύα και 

ςχϋδια που περιϋχονται ςτον αντύςτοιχο φϊκελο τησ Μελϋτησ. 

25.2 Ο ανϊδοχοσ του ϋργου, για να εφαρμόςει πιςτϊ και ϋντεχνα τα ςχϋδια, οφεύλει να 

προβεύ ςτισ κατωτϋρω ενϋργειεσ, χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη: 

- Να προβεύ ςτον αριθμητικό ϋλεγχο των διαςτϊςεων που αναγρϊφονται ςτα ςχϋδια, 

ςε περύπτωςη δε, αςυμφωνιών ό ελλεύψεων να ζητόςει ϋγκαιρα από τον κύριο του 

ϋργου την απαιτούμενη διαςαφόνιςη ό διόρθωςη. 

-  Σα αποτελϋςματα των ανωτϋρω εργαςιών θα υποβϊλλονται απ' τον ανϊδοχο ςτην 

Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα υπό μορφό ςχεδύων και εκθϋςεωσ ςε τρύα αντύτυπα. 

- Η Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα οφεύλει να ελϋγξει και να θεωρόςει τα ανωτϋρω ςτοιχεύα 

μϋςα ςε δϋκα (10) ημϋρεσ από τησ υποβολόσ των, και τότε μόνο θα αρχύςει η 

εκτϋλεςη των εργαςιών. 

 

 

 

Άρθρο 26ο: Διαςτϊςεισ των ϋργων - Έλεγχοι γεωμετρύασ. 

 

26.1 Γενικού όροι. 

Ρητώσ ςυμφωνεύται ότι ο ανϊδοχοσ ανϋλαβε δια τησ ςυμβϊςεωσ την εκτϋλεςη του 

ϋργου ςύμφωνα με τη γεωμετρύα και τισ διαςτϊςεισ των καθ' ϋκαςτα ϋργων ό 

ςτοιχεύων αυτών, όπωσ φαύνονται ςτα ςχϋδια τησ Μελϋτησ και τα οριζόμενα ςτισ 

Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ.Κατ' ακολουθύα, δεν αναγνωρύζεται ςτον ανϊδοχο, για 

οποιοδόποτε λόγο ό αιτύα, καμύα υπϋρβαςη διαςτϊςεων ςτα πϊχη, ςτα ύψη και πλϊτη, 

ςτισ οριογραμμϋσ, ςτισ κλύςεισ και ςτα λοιπϊ ςτοιχεύα που ςυνιςτούν την γεωμετρύα 

των καθ' ϋκαςτα ϋργων ό ςτοιχεύων αυτών. 

Διευκρινύζεται εδώ, ότι ο ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να επικαλεςθεύ ωσ αιτύα αναγκαύασ 

αυξόςεωσ διαςτϊςεων το γεγονόσ ότι τα μηχανικϊ μϋςα που χρηςιμοποιεύ δεν 

επιτρϋπουν την καταςκευό τϋτοιων διαςτϊςεων, γιατύ ο ανϊδοχοσ ανϋλαβε με τη 

ύμβαςη την εκτϋλεςη του ϋργου ςύμφωνα με τισ διαςτϊςεισ των ςχεδύων, ενώ οι τιμϋσ 

του Σιμολογύου εύναι ενιαύεσ και αμετϊβλητεσ από τισ διαςτϊςεισ των ςχεδύων, απ' την 

ϋκταςη των εργαςιών και απ' τη δυνατότητα ό απ' το ςυμφϋρον χρόςησ μηχανικών 

μϋςων (βαρϋων, μεςαύων, ελαφρών) ό εκτϋλεςησ των εργαςιών με εργατικϊ 

χϋρια.Επομϋνωσ, ϋργα με διαςτϊςεισ μεγαλύτερεσ από τισ διαςτϊςεισ που δεύχνονται 

ςτα ςχϋδια, επιμετρούνται με τισ διαςτϊςεισ των ςχεδύων και βϊςει των οριζόμενων 

ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

26.2 Έλεγχοι γεωμετρύασ. 

Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα απεριορύςτου ελϋγχου τησ γεωμετρύασ των ϋργων, 

για τη διαπύςτωςη τησ ορθόσ εφαρμογόσ των ςχεδύων τησ Μελϋτησ.Η ϋκταςη και η 

πυκνότητα των ελϋγχων εναπόκειται κατϊ απόλυτο τρόπο ςτην Τπηρεςύα.Η μϋριμνα 
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και οι αντύςτοιχεσ δαπϊνεσ ςυλλογόσ των απαραύτητων ςτοιχεύων, τα οπούα ςε κϊθε 

περύπτωςη υπόκεινται ςε ϋλεγχο τησ Τπηρεςύα ανόκει ςτον ανϊδοχο.ε περύπτωςη 

αποκλύςεων που υπερβαύνουν τισ ανοχϋσ, η Επύβλεψη διατϊζει τη διακοπό των 

εργαςιών και τη ςυμμόρφωςη του αναδόχου με τουσ όρουσ τησ ύμβαςησ. 

26.3  Αρχεύο γεωμετρικού ελϋγχου. 

Όλα τα ςτοιχεύα των γεωμετρικών ελϋγχων, όπωσ χωροςταθμόςεισ, διατομϋσ, ςχϋδια 

κ.λπ. θα τηρούνται ςε ιδιαύτερο αρχεύο και θα χρηςιμεύουν και ςαν επιμετρητικϊ και 

καταμετρητικϊ ςτοιχεύα αφανών εργαςιών, τηρουμϋνων των διατϊξεων των παρ. 25.1 

και 25.2 του παρόντοσ ϊρθρου. 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 27ο: Αποτύπωςη μορφόσ φυςικού εδϊφουσ ϋργου 

 

27.1  Πριν από την ϋναρξη εκτϋλεςησ χωματουργικών εργαςιών ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ϋχει 

ολοκληρώςει για όλο το ϋργο την αποτύπωςη τησ μορφόσ του φυςικού εδϊφουσ 

(παςςϊλωςη ϊξονα, ϋλεγχοσ υπαρχουςών υψομετρικών αφετηριών ό και εγκατϊςταςη 

νϋων εφόςον τούτο απαιτεύται, λόψη διατομών, αποτύπωςη υφιςταμϋνων ϋργων 

επϋνδυςησ και λοιπϊ) ςε όλο το εύροσ κατϊληψησ του ϋργου, θα ενημερώςει τα ςχϋδια 

τησ μελϋτησ τα οπούα θα υποβληθούν ςτην Δ/ούςα Τπηρεςύα. Οι εργαςύεσ αποτύπωςησ 

θα ελϋγχονται κατϊ την εκτϋλεςό τουσ από την Δ/ούςα Τπηρεςύα και θα 

παραλαμβϊνονται από την επιτροπό φυςικού εδϊφουσ ςύμφωνα με την παρ. 1 του 

ϊρθρου 151 του Ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 70 του 

Ν.4782/2021 και ιςχύει.Ειδικώσ ο χαρακτηριςμόσ και η παραλαβό του φυςικού 

εδϊφουσ ςτο οπούο εκτελεύται το ϋργο, γύνονται από δύο (2) ό περιςςότερουσ 

τεχνικούσ, που ορύζονται από τη διευθύνουςα υπηρεςύα και θα εύναι ςυνυπεύθυνοι για 

την ορθότητα τησ αποτύπωςησ τησ μορφόσ του φυςικού εδϊφουσ.   Η προαναφερόμενη 

διαδικαςύα μπορεύ να γύνει και τμηματικϊ για ολοκληρωμϋνα τμόματα ϋργου, αλλϊ 

πϊντωσ πριν την αναφερόμενη ςτην αρχό του παρόντοσ ϊρθρου, προθεςμύα και πριν 

την ϋναρξη εργαςιών για κϊθε τμόμα. 

27.2 Η ακριβόσ θϋςη των ϋργων θα οριςθεύ από την Δ/ούςα Τπηρεςύα επύ των, 

ενημερωμϋνων με τα ςτοιχεύα τησ αποτύπωςησ, ςχεδύων τησ μελϋτησ,  θα εγκριθεύ από 

την Προώςταμϋνη Τπηρεςύα και θα δοθεύ εγγρϊφωσ ςτον Ανϊδοχο πριν την ϋναρξη των 

εργαςιών. Η προαναφερόμενη διαδικαςύα μπορεύ να γύνει και τμηματικϊ.Η Προώςταμϋνη 

Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να επιφϋρει αλλαγϋσ ςτισ θϋςεισ των ςυμβατικών 

εργαςιών. 

27.3 Για την ϊρτια επιμϋτρηςη των εργαςιών του παρόντοσ ϋργου, θα εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα ςτην ιςχύουςα ΕΣΕΠ τησ κϊθε εργαςύασ.  

 

 

Άρθρο 28ο: Αρτιότητα των καταςκευών 

 

28.1 Ο καθοριςμόσ των οποιοδόποτε ςτοιχεύων και οδηγιών εκτϋλεςησ των εργαςιών που 

προβλϋπονται από τα ςχϋδια και τα λοιπϊ τεύχη ανϊθεςησ, δεν απαλλϊςςει τον 
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ανϊδοχο από την υποχρϋωςη να πϊρει όλα τα απαραύτητα μϋτρα για την ϊρτια 

εκτϋλεςη και εμφϊνιςη των επύ μϋρουσ εργαςιών που ςυνθϋτουν το ϋργο. 

28.2 Για την εφαρμογό των παραπϊνω όρων διευκρινύζεται ότι, ϋςτω και αν δεν ορύζεται 

κϊτι ςτα ςχϋδια ό τα λοιπϊ τεύχη Ανϊθεςησ ό, τϋλοσ, ςτισ οδηγύεσ και εντολϋσ τησ 

Τπηρεςύασ, κϊθε απλό ό ςύνθετο τμόμα του ϋργου πρϋπει να εύναι ϊρτιο τόςο ωσ προσ 

την καταςκευό και ϊμεμπτη εμφϊνιςό του όςο και ωσ προσ την ϊμεςη ςύνδεςό του με 

τα λοιπϊ τμόματα του ϋργου (εςωτερικϊ ό γειτονικϊ). 

Άρθρο 29ο: Μηχανόματα και μϋςα 

 

29.1 Ο ανϊδοχοσ με δικό του ευθύνη και δικϋσ του δαπϊνεσ, υποχρεώνεται να προμηθεύςει 

και μεταφϋρει επύ τόπου του ϋργου όλα τα μηχανόματα, εργαλεύα κ.λπ. για την 

εμπρόθεςμη εκτϋλεςη του ϋργου. 

29.2 Αν, παρ' όλα αυτϊ, και κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ Τπηρεςύασ, δεν κριθούν επαρκό τα 

μηχανικϊ κ.λπ. μϋςα που ειςκομύςθηκαν ςτο ϋργο για την εμπρόθεςμη περαύωςη των 

εργαςιών, τότε ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται, μϋςα ςε δεκαόμερη προθεςμύα από γραπτό 

εντολό τησ Τπηρεςύασ, να ενιςχύςει τον επύ τόπου υπϊρχοντα μηχανικό εξοπλιςμό κ.λπ., 

ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ. 

 

 

Άρθρο 30ο: Παραλαβό υλικών με ζύγιςη 

 

Για την παραλαβό των υλικών που γύνεται με ζύγιςη, θα ακολουθηθεύ η διαδικαςύα που 

περιγρϊφεται ςτην παρ.7 του ϊρθρου 70 του Ν.4782/2021, ςε αντικατϊςταςη του 

ϊρθρου 151 του Ν.4412/2016.υγκεκριμϋνα για την παραλαβό των υλικών που γύνεται 

με ζύγιςη ςυντϊςςεται τριπλότυπο ζύγιςησ και παραλαβόσ.Σο παραπϊνω τριπλότυπο 

θα υπογρϊφεται από τον ό τουσ αρμόδιουσ υπαλλόλουσ τησ Τπηρεςύασ, που εύναι επύ 

τόπου τησ ζύγιςησ και τον ανϊδοχο ό τον αντιπρόςωπό του. 

 

 

Άρθρο 31ο: Σρόποσ επιμϋτρηςησ εργαςιών. 

 

31.1 Οι  επιμετρόςεισ  ςυντϊςςονται  με μϋριμνα και δαπϊνη του  αναδόχου  και υπόκεινται 

ςτον ϋλεγχο τησ Τπηρεςύασ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα του ϊρθρου 151 του Ν. 

4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 70 του Ν.4782/2021. 

31.2 Όηαλ πξόθεηηαη γηα εξγαζίεο, ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή 

ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ, όπσο εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα επηθαιπθζνύλ από 

άιιεο θαη δελ είλαη ηειηθά εκθαλείο, πνζόηεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη κε δύγηζε ή 

άιια παξόκνηα, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη δήισζε γλσζηνπνίεζεο 

αθαλώλ εξγαζηώλ πνπ ζπλνδεύεη ππνρξεσηηθά ηελ επηκέηξεζε απηώλ, ε νπνία 

ζπληζηά δηαθξηηή επηκέηξεζε θαη πεξηιακβάλεη δήισζε πεξί ηεο αιήζεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ, ππνγξάθεηαη δε, ηόζν από ηνλ αλάδνρν όζν θαη από ηνπο ηερληθνύο ηνπ 

άξζξνπ 139, πεξί δηεύζπλζεο έξγνπ από ηελ πιεπξά ηνπ αλαδόρνπ. Ο αλάδνρνο πξηλ 

από ηελ επηθάιπςε ησλ εξγαζηώλ απηώλ ππνρξενύηαη λα θαιεί ηνλ επηβιέπνληα λα 

ειέγμεη ηηο εξγαζίεο απηέο ζε εκεξνκελία, πνπ δελ απέρεη πεξηζζόηεξν από ηξεηο (3) 

εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο. Ο επηβιέπσλ ζπληάζζεη έθζεζε ζηελ 

νπνία επηβεβαηώλεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απηώλ θαη ππνβάιιεηαη ακειιεηί 
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ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο. Η έθζεζε ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα 

από επαξθή, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εθηέιεζεο ησλ αθαλώλ εξγαζηώλ, αξηζκό 

ςεθηαθώλ θσηνγξαθηώλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην Μεηξών ηνπ έξγνπ. Ο 

επηβιέπσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα ειέγρνπ ησλ αθαλώλ 

εξγαζηώλ. Αθνινύζσο, ν αλάδνρνο ελεκεξώλεη ειεθηξνληθά ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο. Η παξάιεηςε ειέγρνπ ησλ αθαλώλ εξγαζηώλ κέζα ζηελ σο 

άλσ πξνζεζκία ζπληζηά ππεξεκεξία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ πξνθύπηεη όηη ν 

αλάδνρνο πθίζηαηαη δεκία γηα ηνλ ιόγν απηόλ. Η έθζεζε παξαιαβήο αθαλώλ 

εξγαζηώλ ζπλνδεύεη ππνρξεσηηθά ηελ επηκέηξεζε απηώλ, δελ έρεη εθηειεζηό 

ραξαθηήξα θαη δελ πξνζβάιιεηαη απηνηειώο, παξά κόλν από θνηλνύ κε ηελ εγθξηηηθή 

πξάμε ηεο επηκέηξεζεο απηήο, πνπ εθδίδεη ε δηεπζύλνπζα ππεξεζία εληόο πξνζεζκίαο 

ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο. 

31.3 Σα επιμετρητικϊ ςτοιχεύα καταχωρούνται ςε επιμετρητικϊ φύλλα εισ διπλούν που 

υπογρϊφονται από τον επιβλϋποντα και τον ανϊδοχο και καθϋνασ παύρνει από ϋνα 

αντύγραφο. Ο  Ανϊδοχοσ  εύναι υποχρεωμϋνοσ να διαθϋςει τα αναγκαύα όργανα  για  την 

ςύνταξη και τον ϋλεγχο των επιμετρόςεων. 

31.4 Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ρυθμύζει τον τρόπο και ρυθμό εκτϋλεςησ των  

εργαςιών, ώςτε να εύναι δυνατόν ο ϋλεγχοσ των εργαςιών που πρόκειται να 

επικαλυφθούν από ϊλλεσ καθώσ και εργαςύεσ που παραλαμβϊνονται με ζύγιςμα  μϋςα 

ςτο ωρϊριο εργαςύασ τησ Τπηρεςύασ ςτισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ. Οι τελικϋσ επιμετρόςεισ 

ςυντϊςςονται τμηματικϊ με την πρόοδο του ϋργου. 

31.5 Κατϊ τη διϊρκεια τησ καταςκευόσ του ϋργου λαμβϊνονται επύ τόπου όλα τα αναγκαύα 

ςτοιχεύα για την επιμϋτρηςη των ποςοτότων των εκτελούμενων εργαςιών, πλην των 

περ. γ’ ϋωσ ε’ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95. Σα επιμετρητικϊ ςτοιχεύα υποβϊλλονται από 

τον ανϊδοχο ςτουσ επιβλϋποντεσ του ϊρθρου 136, με υπεύθυνη δόλωςη περύ τησ 

αληθεύασ αυτών. ε κϊθε επιμϋτρηςη αποτυπώνονται διακριτϊ οι ςυμβατικϋσ 

ποςότητεσ από τισ εξωςυμβατικϋσ ποςότητεσ που τυχόν εκτϋλεςε ο ανϊδοχοσ, κατόπιν 

εντολών τησ υπηρεςύασ. 

31.6 το τϋλοσ κϊθε τμηματικόσ προθεςμύασ, όπωσ ορύζεται ςτο χρονοδιϊγραμμα τησ 

ςύμβαςησ, ϊλλωσ ςτο τϋλοσ κϊθε μόνα, εφόςον δεν υφύςταται χρονοδιϊγραμμα ό ςε 

ϊλλη χρονικό περύοδο που ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ ςυντϊςςει 

επιμετρόςεισ κατϊ διακριτϊ μϋρη του ϋργου για τισ εργαςύεσ που εκτελϋςθηκαν το 

προηγούμενο προβλεπόμενο διϊςτημα. Η επιμϋτρηςη περιλαμβϊνει για κϊθε εργαςύα 

ςυνοπτικό περιγραφό τησ, με ϋνδειξη του αντύςτοιχου ϊρθρου του τιμολογύου ό των 

πρωτοκόλλων κανονιςμού τιμών μονϊδασ νϋων εργαςιών που εκτελϋςθηκαν και τα 

αναγκαύα γι’ αυτό επιμετρητικϊ ςχϋδια, ςτοιχεύα και διαγρϊμματα, με βϊςη τα ςτοιχεύα 

απευθεύασ καταμϋτρηςησ των εργαςιών ό των δηλώςεων τησ παρ. 31.7 τησ παρούςασ. 

Οι επιμετρόςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαύα επιμετρητικϊ ςτοιχεύα και ςχϋδια, ςε 

ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό, υποβϊλλονται, από τον ανϊδοχο ςτη διευθύνουςα 

υπηρεςύα με δόλωςη περύ τησ αλόθειασ αυτών. Η υποβολό των επιμετρόςεων αποτελεύ 

προώπόθεςη τησ τμηματικόσ πληρωμόσ του αναδόχου. 

31.7 Ο προώςτϊμενοσ τησ διευθύνουςασ υπηρεςύασ δύναται οποτεδόποτε να διατϊξει τη 

ςυνολικό ό δειγματοληπτικό ενδεικτικό επαλόθευςη οποιαςδόποτε υποβληθεύςασ 

επιμϋτρηςησ, ςε κϊθε περύπτωςη, όμωσ, υποχρεούται να προβεύ ςε δειγματοληπτικό 

ενδεικτικό ϋλεγχο επαλόθευςησ επιμετρόςεωσ, ςε αριθμό που αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 
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ςαρϊντα τοισ εκατό (40%) των επιμετρόςεων που υποβλόθηκαν ό τουλϊχιςτον 

τϋςςερισ (4) εξ αυτών, αν υποβϊλλονται λιγότερεσ από δϋκα (10) επιμετρόςεισ. 

31.8 Για κϊθε διακεκριμϋνο μϋροσ του ϋργου, που επιδϋχεται αυτοτελό επιμϋτρηςη, ο 

ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ  δύο (2) μόνεσ το αργότερο μετϊ τη βεβαιωμϋνη 

περϊτωςη του ϋργου,  να υποβϊλει ςτη διευθύνουςα υπηρεςύα την «τελικό 

επιμϋτρηςη», δηλαδό τελικό ςυνοπτικό πύνακα που ανακεφαλαιώνει τισ ποςότητεσ 

όλων των τμηματικών επιμετρόςεων, η οπούα υπογρϊφεται από τον ανϊδοχο και από 

ϋναν τουλϊχιςτον από τουσ τεχνικούσ του ϊρθρου 139. Η τελικό επιμϋτρηςη ελϋγχεται 

από τον επιβλϋποντα, ο οπούοσ υποβϊλλει εντόσ προθεςμύασ δύο (2) μηνών προσ τη 

διευθύνουςα υπηρεςύα ςχετικό ϋκθεςη. Η διευθύνουςα υπηρεςύα υποχρεούται, εντόσ 

δύο (2) μηνών από την υποβολό τησ ϋκθεςησ του προηγούμενου εδαφύου, να εκδώςει 

απόφαςη περύ τησ ϋγκριςησ αυτόσ. ε περύπτωςη εμφϊνιςησ διαφορών μεταξύ 

επιμϋρουσ επιμετρόςεων και τελικόσ επιμϋτρηςησ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται, εντόσ τησ 

ταχθεύςασ από τη διευθύνουςα υπηρεςύα προθεςμύασ, η οπούα δεν μπορεύ να εύναι 

μικρότερη των τριών (3) ημερών, να προβεύ ςε πλόρη και αιτιολογημϋνη απόδειξη τησ 

εμφανιζόμενησ διαφορϊσ.  

31.9 την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν θα υποβϊλλει εμπρόθεςμα οποιαδόποτε τελικό 

επιμϋτρηςη η Διευθύνουςα Τπηρεςύα μϋχρι τη ςύνταξη τησ τελικόσ επιμετρόςεωσ 

μπορεύ να αρνηθεύ την πιςτοπούηςη των αντιςτούχων εργαςιών. 

31.10Για  τον τρόπο ςυντϊξεωσ και τον χρόνο υποβολόσ των επιμετρόςεων και τισ ποινικϋσ  

ρότρεσ που εφαρμόζονται ςε περύπτωςη καθυςτϋρηςησ  εφαρμόζονται  όλα όςα 

ορύζονται ςτο ϊρθρο 151 του Ν. 4412/2016όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το 

Ν.4782/2021, ϊρθρο 70. 

 

 

Άρθρο 32ο: Πιςτοποιόςεισ - Πληρωμϋσ 

 

32.1 Η  πληρωμό  του  αναδόχου θα γύνει βϊςει τησ τιμόσ  του  τιμολογύου τησ μελϋτησ 

μειωμϋνησ κατϊ την ϋκπτωςη τησ δημοπραςύασ των προςφερομϋνων τιμών ςτα τεύχη   

Σιμολογύου και Προώπολογιςμού Προςφορϊσ  ανϊλογα  με   το   ςύςτημα 

δημοπραςύασ.τισ τιμϋσ  αυτϋσ  περιλαμβϊνονται  όλεσ  οι  δαπϊνεσ  που  ειδικότερα 

αναφϋρονται ςτο τιμολόγιο μελϋτησ και ςτην παρούςα Ε..Τ.  

32.2 Οι πιςτοποιόςεισ, οι εντολϋσ πληρωμών και οι επιμετρόςεισ των εκτελουμϋνων ϋργων 

θα γύνονται με τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016,και των ϊρθρων 151 και 152 του 

Ν.4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκανκαι ιςχύουν με το Ν.4782/2021, ϊρθρα 70 και 

71 αντύςτοιχα, τουσ όρουσ τησ εργολαβικόσ ςύμβαςησ και τησ παρούςασ Ειδικόσ 

υγγραφόσ Τποχρεώςεων. Σα ςτοιχεύα που καθορύζονται ςτα ϊρθρα 151 και 152 του Ν. 

4412/2016, ςυντϊςςονται με ευθύνη του αναδόχου, υπογρϊφονται από αυτόν και 

υποβϊλλονται ςτην Τπηρεςύα, ςτα απαιτούμενα αντύτυπα, ανϊ μηνιαύα χρονικϊ 

διαςτόματα. 

32.3 Οι τμηματικϋσ πληρωμϋσ θα υπόκεινται ςτισ κρατόςεισ τησ παρ. 12 του ϊρθρου 152 του 

Ν. 4412/2016,όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν.4782/2021, ϊρθρο 71. 

32.4  Σφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 που αντικαταςτϊθηκε από την 

παρ. 14 α) του ϊρθρου 21 του Ν. 4782/2021, οι κρατιςεισ τθσ παρ. 12 του άρκρου 152 

του Ν. 4412/2016 μπορεί να αντικαταςτακοφν οποτεδιποτε από τον ανάδοχο, μερικά ι 

ολικά, με ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι. Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιορίηονται κατά ποςοςτό 
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πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ των εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτισ 

υποβεβλθμζνεσ ςτθν υπθρεςία επιμετριςεισ. Η μείωςθ αποφαςίηεται από τθ διευκφνουςα 

υπθρεςία, φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου, ςυνοδευόμενθ από ειδικό απολογιςμό των 

εργαςιϊν των οποίων ζχουν υποβλθκεί οι επιμετριςεισ. 

32.5 Οι  λογαριαςμού  ςυντϊςςονται από τον ανϊδοχο και περιλαμβϊνουν τα  ποςϊ που  

οφεύλονται  ς' αυτόν από εργαςύεσ  που εκτελϋςτηκαν, για την πραγματοπούηςη των 

τμηματικών πληρωμών που προβλϋπει το ϊρθρο 152 του Ν.4412/2016, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε και ιςχύει με το Ν.4782/2021, ϊρθρο 71 ό τησ οριςτικόσ πληρωμόσ  

του  εργολαβικού ανταλλϊγματοσ και η εκκαθϊριςη  όλων των  αμοιβαύων απαιτόςεων 

τησ εργολαβικόσ ςύμβαςησ. 

32.6 Για την ςύνταξη, την υποβολό, τον ϋλεγχο και την πληρωμό των λογαριαςμών και  την  

εκκαθϊριςη  όλων των αμοιβαύων απαιτόςεων τησ εργολαβικόσ ςύμβαςησ 

εφαρμόζονται όςα λεπτομερειακϊ αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 152 του Ν.4412/2016,όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν.4782/2021, ϊρθρο 71. 

 

 

Άρθρο 33ο: Ιςχύουςεσ αναλύςεισ τιμών και αντύςτοιχα Περιγραφικϊ Σιμολόγια 

 

Έχουν ιςχύ οι διατϊξεισ του ϊρθρου 156 του Ν. 4412/2016,όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με 

το Ν.4782/2021, ϊρθρο 75. 

33.1 Για τη ςύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονιςμού Νϋων Σιμών Μονϊδασ ιςχύουν οι 

εγκεκριμϋνεσ Αναλύςεισ Σιμών και τα αντύςτοιχα περιγραφικϊ τιμολόγια.  

33.2 Η Αριθ. ΔΝγ/oικ.35577/ΥΝ 466/04-05-2017 απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και 

Μεταφορών (ΥΕΚ 1746/Β/19-05-2017), με την οπούα εγκρύθηκε ο Κανονιςμόσ 

Περιγραφικών Σιμολογύων Εργαςιών για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων για τισ εξόσ 

κατηγορύεσ ϋργων: 1. Έργων Οδοποιύασ, 2. Τδραυλικών Έργων, 3. Λιμενικών Έργων, 4. 

Οικοδομικών Έργων, 5. Έργων Πραςύνου, 6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργαςιών 

(Οδοποιύασ, Τδραυλικών και Λιμενικών Έργων). 

33.3 Για την αναθεώρηςη τιμών ιςχύουν για κϊθε ϊρθρο του Σιμολογύου τα ςτον 

Προώπολογιςμό αναγραφόμενα αντύςτοιχα ϊρθρα εγκεκριμϋνων Αναλύςεων Σιμών, 

όπου η ςύντμηςη ΤΔΡ δηλώνει την ανωτϋρω Ανϊλυςη Σιμών Τδραυλικών Έργων, η 

ςύντμηςη ΟΔΟ ςημαύνει την ανωτϋρω Ανϊλυςη Σιμών και Περιγραφικό Σιμολόγιο 

Έργων Οδοποιύασ και η ςύντμηςη ΟΙΚ την Ανϊλυςη Σιμών Οικοδομικών Έργων. 

 

 

Άρθρο 34ο: Αυξομειώςεισ εργαςιών - Νϋεσ εργαςύεσ - Κανονιςμόσ Σιμών Μονϊδοσ Νϋων 

Εργαςιών - Τπερςυμβατικϋσ εργαςύεσ - Φρόςη των επύ ϋλαςςον εργαςιών. 

 

34.1 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου επιβϊλλει την ανϊγκη εκτϋλεςησ νϋων 

εργαςιών, που δεν περιλαμβϊνονται ςτην αρχικό ςύμβαςη, ύςτερα πϊντοτε από ϋγγραφη 

εντολό τησ Τπηρεςύασ, θα ςυντϊςςεται Ανακεφαλαιωτικόσ Πύνακασ και Πρωτόκολλο 

Κανονιςμού Σιμών Μονϊδασ Νϋων Εργαςιών, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ (ϊρθρο 156 

του Ν. 4412/2016,όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν.4782/2021, ϊρθρο 75.) 

 Ο  Ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να προβεύ ςε καμύα αντύςτοιχη  τροποπούηςη  χωρύσ ϋγγραφη εντολό.  

34.2 O φορϋασ καταςκευόσ του ϋργου ϋχει το δικαύωμα κατϊ την διϊρκεια τησ καταςκευόσ 

του ϋργου να επιφϋρει οποιεςδόποτε τροποποιόςεισ  ςτην  μορφό  του ϋργου,  την 

ποιότητα,  το εύδοσ ό την ποςότητα των εργαςιών,  που επιβϊλλονται για την αρτιότητα 
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ό την λειτουργικότητα του ϋργου, ςύμφωνα και με τα οριζόμενα ςτην ιςχύουςα 

Νομοθεςύα.  

34.3 Για την πραγματοπούηςη των μεταβολών ςυντϊςςεται Ανακεφαλαιωτικόσ Πύνακασ 

Εργαςιών και πρωτόκολλο  κανονιςμού  τιμών μονϊδοσ νϋων εργαςιών για  τισ εργαςύεσ που  

δεν περιλαμβϊνονται ςτην αρχικό ςύμβαςη.Για τα όρια των μεταβολών, τον τρόπο ςύνταξησ 

του Ανακεφαλαιωτικού Πύνακα Εργαςιών, τον τρόπο κανονιςμού των νϋων τιμών εφαρμόζεται 

το ϊρθρο 155 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε  με το ϊρθρο 74 του Ν.4782/2021και 

το ϊρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το ϊρθρο 75 του 

Ν.4782/2021. 

Αν με απαύτηςη τησ Τπηρεςύασ παραςτεύ ανϊγκη εκτϋλεςησ νϋων εργαςιών θα ςυντϊςςεται  

αντύςτοιχο "Πρωτόκολλο κανονιςμού τιμών μονϊδασ νϋων εργαςιών", ςύμφωνα με τισ 

κεύμενεσ διατϊξεισ  του ϊρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει 

με το Ν.4782/2021, ϊρθρο 75. 

34.4 Η κοςτολόγηςη των εργαςιών αυτών θα γύνεται βϊςει των διατϊξεων του ϊρθρου 156 

του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το ϊρθρο 75 του Ν. 4782/2021 

και η τιμό τησ θα μειώνεται κατϊ το προςφερθϋν από τον ανϊδοχο ποςοςτό ϋκπτωςησ 

τησ αντύςτοιχησ κατηγορύασ, ςτην οπούα υπϊγεται και θα προςαυξϊνεται κατϊ το 

εργολαβικό ποςοςτό (18%) για γενικϊ ϋξοδα και όφελοσ του αναδόχου. 

34.5 Επιτρϋπεται η χρόςη των επύ ϋλαςςον, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα (Ν. 

4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό 

ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ϊρθρο 156, παρ. 3β), όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν.4782/2021, ϊρθρο 75.   

 

 

Άρθρο 35ο: Γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λπ. αναδόχου 

 

Σο ποςοςτό για γενικϊ και επιςφαλό ϋξοδα, όφελοσ εργολϊβου κ.λπ. εύναι δϋκα οκτώ 

τοισ εκατό (18%) τησ αξύασ των εργαςιών, που υπολογύζεται με βϊςη τισ τιμϋσ του 

υμβατικού Σιμολογύου και των Νϋων τιμών. Η δαπϊνη για το Υ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο 

του ϋργου.τα γενικϊ ϋξοδα του αναδόχου περιλαμβϊνονται και οι παρακϊτω ειδικϋσ 

δαπϊνεσ που τον βαρύνουν αποκλειςτικϊ: 

1. Δημοςύευςησ Διακηρύξεων Δημοπραςύασ (αρχικόσ και τυχόν επαναληπτικών), 

ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ που ιςχύουν. 

2. Αποζημιώςεισ ιδιοκτητών εκμιςθωτών ό μιςθωτών: 

i. Σων περιοχών δανεύων χωματιςμών ό αποθϋςεων υλικών των εκςκαφών ό και 

αποθηκεύςεωσ  υλικών.  

ii. Σων θϋςεων εγκαταςτϊςεων μηχανημϊτων και γενικϊ εργοταξύου. 

iii. Σων προςπελϊςεων προσ τα εργοτϊξια και των θϋςεων λόψεωσ και 

αποθηκεύςεωσ των πϊςησ φύςεωσ υλικών.  

iv. Σων πηγών λόψεωσ υλικών που θα χρηςιμοποιηθούν μετϊ από ϋγκριςη τησ 

Τπηρεςύασ και των οδών προςπελϊςεωσ προσ αυτϋσ εύτε ανόκουν ςε φυςικό ό 

νομικό πρόςωπο Δημοςύου ό Ιδιωτικού Δικαύου χωρύσ η Π.Α.Μ.Θ. να ϋχει καμύα 

υποχρϋωςη να κινόςει τισ διαδικαςύεσ τησ απαλλοτρύωςησ τουσ. Η Π.Α.Μ.Θ. 

επύςησ δεν αναλαμβϊνει καμύα υποχρϋωςη πρόςθετησ αποζημύωςησ του 

αναδόχου εύτε για τυχόν δυςκολύεσ που θα προκύψουν ςτην εξεύρεςη και 

εκμετϊλλευςη των λατομεύων και των ϊλλων πηγών εύτε από κϊποια ανϊγκη που 

παρουςιϊςθηκε για την δημιουργύα εγκατϊςταςησ θραύςησ και χώρων 
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αποθόκευςησ υλικών μακριϊ από τισ πηγϋσ λόψεωσ εύτε από δυςχϋρειεσ 

μεταφορών από οποιαδόποτε αιτύα. 

3. Καταςκευόσ και ςυντόρηςησ των οδών προςπϋλαςησ που απαιτούνται για τισ πηγϋσ 

των υλικών όπωσ επύςησ και καταςκευόσ και ςυντόρηςησ των παρακαμπτηρύων για 

την καλό και αςφαλό εξυπηρϋτηςη τησ κυκλοφορύασ που γινόταν από τον δρόμο που 

καταςκευϊζεται, βελτιώνεται κ.λπ. για όςο διϊςτημα θα διαρκεύ η εκτϋλεςη του 

ϋργου. Όςον αφορϊ τουσ δρόμουσ που βρύςκονται ςε λειτουργύα ο ανϊδοχοσ πρϋπει 

να γνωρύζει ότι δεν μπορεύ να κυκλοφορόςει όχημα με βϊροσ μεγαλύτερο από εκεύνο 

με το οπούο ϋχει υπολογιςτεύ η αντοχό του οδοςτρώματοσ ώςτε να μην προκύψει 

κϊποια καταςτροφό του. Οπωςδόποτε αν χρηςιμοποιεύ τϋτοιουσ δρόμουσ (με τουσ 

παραπϊνω περιοριςμούσ) ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τουσ ςυντηρεύ μϋχρι να 

τελειώςει το ϋργο, χωρύσ οποιαδόποτε αποζημύωςη από την Π.Α.Μ.Θ., με το υλικό 

που εύναι καταςκευαςμϋνη η επιφϊνεια κυλύςεωσ τουσ ϋτςι ώςτε η κατϊςταςη τουσ 

καθ’ όλη την διϊρκεια καταςκευόσ του ϋργου να εύναι  τουλϊχιςτον η ύδια με αυτό 

που όταν πριν από την ϋναρξη του ϋργου. 

4. Οι πρόςθετεσ δαπϊνεσ και επιβαρύνςεισ που ύςωσ προκύψουν κατϊ την εκτϋλεςη 

του ϋργου από την εκμετϊλλευςη των πηγών υλικών και από ϊλλη εργολαβύα, 

προηγούμενη ό επόμενη και την δημιουργύα και αποκϊλυψη για τον λόγο αυτό νϋων 

πηγών υλικών μαζύ με τισ επιβαρύνςεισ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου αυτού που 

εύναι απαραύτητεσ για την εμπρόθεςμη εκτϋλεςη του ϋργου.  

5. Οι δαπϊνεσ ςυμπλόρωςησ και προςαρμογόσ των ςτοιχεύων των μελετών που θα 

παραδοθούν ςτον ανϊδοχο προσ τα δεδομϋνα του εδϊφουσ. 

6. Οι δαπϊνεσ των τοπογραφικών εργαςιών που απαιτούνται και που γύνονται 

απαραύτητα από Διπλωματούχο Πολιτικό ό Σοπογρϊφο Μηχανικό για την εφαρμογό 

των ςτοιχεύων τησ μελϋτησ για την εκτϋλεςη του ϋργου και τισ επιμετρόςεισ δηλ. 

αναπαςςαλώςεισ του ϊξονα τησ οδού, χωροςταθμόςεισ, λόψεισ διατομών κ.λπ. όςεσ 

φορϋσ απαιτεύται αυτό κατϊ την διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ του ϋργου, όποτε πρϋπει να 

υποβϊλλονται ςε 6 πλουν. 

7. Οι δαπϊνεσ προςωρινόσ ςόμανςησ του ϋργου. 

8. Οι δαπϊνεσ  που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 138 του Ν.4412/2016 όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 59 του Ν.4782/2021. 

9. Το ζργουπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ 
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 3 ν. 
4013/2011, τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, τθσ κράτθςθσ 6‰, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. 
κ' του ν. 4412/2016 και τθσ υπ' αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςθσ 
του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235), τθσ κράτθςθσ 2,5‰ υπζρ τθσ 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 
4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν 
και Μεταφορϊν (Β' 2780), κακϊσ και τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ 
ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ςφμφωνα με το άρκρο 36 παρ. 6 
του ν. 4412/2016. (η τελευταία κράτηςη πραγματοποιείται από τη ζκδοςη τησ 
προβλεπόμενησ κοινήσ υπουργικήσ απόφαςησ). 

 

 

Άρθρο 36ο: Αναθεώρηςη τιμών 
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Για την αναθεώρηςη τιμών εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 153 του 

Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 72 του Ν. 4782/2021και οι λοιπϋσ  

διατϊξεισ που ιςχύουν την ημϋρα τησ Δημοπραςύασ. 

 

Άρθρο 37ο: Απολογιςτικϋσ εργαςύεσ 

 

Η εκτϋλεςη απολογιςτικών εργαςιών και η προμόθεια υλικών απολογιςτικϊ 

επιτρϋπεται μόνο ύςτερα από ϋγγραφη διαταγό και ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ για 

εργαςύεσ που δεν εύναι δυνατόν να επιμετρηθούν ό να κοςτολογηθούν 

διαφορετικϊ.Γενικϊ για την εκτϋλεςη απολογιςτικών εργαςιών εφαρμόζεται το ϊρθρο 

154 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 73 του Ν. 4782/2021. 

 

 

Άρθρο 38ο:  Διεύθυνςη ϋργου από τον ανϊδοχο 

  

Πϋρα από όςα αναφϋρονται ςτοϊρθρο 138 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε 

με το ϊρθρο 59 του Ν. 4782/2021, καθώσ και τα ϊρθρα 139 και 140 του Ν. 4412/2016, 

ςχετικϊ με το προςωπικό, ιςχύουν και οι αναφερόμενοι όροι ςτισ επόμενεσ 

παραγρϊφουσ: 

38.1 Κατϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ θα δηλώςει ςτην Τπηρεςύα τον 

Αντύκλητό του, κϊτοικο Ξϊνθησ εξουςιοδοτημϋνο για την παραλαβό των 

κοινοποιούμενων εγγρϊφων ςε αυτόν, μαζύ με ϋγγραφη αποδοχό του διοριζομϋνου 

αντικλότου, τη διεύθυνςη των κεντρικών γραφεύων του καθώσ και το εντεταλμϋνο 

προςωπικό που βρύςκεται ςε αυτϊ.        

38.2 Όλεσ  οι  εργαςύεσ  θα  εκτελεςτούν  ςύμφωνα  με  τουσ  κανόνεσ  τησ  τϋχνησ  από  

ειδικευμϋνο  προςωπικό. 

38.3 Σο ϋργο διευθύνεται εκ μϋρουσ τησ  αναδόχου επιχεύρηςησ από πληρεξούςιο  

αντιπρόςωπό τησ  κατϊ  την  εφαρμογό  των διατϊξεων  του  ϊρθρου 139 του Ν. 

4412/2016 αποδεκτό από την  Τπηρεςύα που πρϋπει  να  εύναι  διπλωματούχοσ 

Μηχανικόσ ό και από τον ύδιο τον ανϊδοχο ςε περύπτωςη ατομικόσ επιχεύρηςησ.  

38.4 Ο Ανϊδοχοσ εύναι  υποχρεωμϋνοσ  για  την  καταςκευό  του  ϋργου να  διαθϋτει, ανϊλογα 

με το εύδοσ του ϋργου, διπλωματούχουσ Μηχανικούσ ό Σεχνολόγουσ καιτουσ 

απαιτούμενουσ εργοδηγούσ. 

38.5 ύμφωνα με την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016, κατϊ την εκτϋλεςη 

των δημόςιων ςυμβϊςεων, οι οικονομικού φορεύσ τηρούν τισ υποχρεώςεισ τουσ που 

απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και 

εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό δύκαιο, 

ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α΄. Η τόρηςη 

των εν λόγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν 

την εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ 

που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

38.6 Ο  ανϊδοχοσ  εύναι  υποχρεωμϋνοσ  με  δικϋσ  του  δαπϊνεσ  να εγκαταςτόςει  ςτο  

εργοτϊξιο  όλα  τα  προβλεπόμενα  από  τουσ  όρουσ  υγιεινόσ, ςύμφωνα με την 

ιςχύουςα νομοθεςύα.Πριν  τησ  ενϊρξεωσ  των εργαςιών, ο  ανϊδοχοσ  εύναι  

υποχρεωμϋνοσ  να  φροντύςει  για  την  ϋκδοςη  κϊθε  ϊδειασ  ςύμφωνα  με  το  νόμο (όχι  
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μόνον αυτόσ  που  απαιτεύται  για  την  ανϋγερςη  οικοδομών)  καθιςτϊμενοσ 

ουςιαςτικϊ  και  αποκλειςτικϊ  υπεύθυνοσ  για κϊθε  παρϊβαςη  των  διατϊξεων  που  

ιςχύουν  για  την εκτϋλεςη  των εργαςιών.Πρϋπει  επύςησ  να  φροντύςει  για  την  

τόρηςη  ςτο  εργοτϊξιο  όλων  των  απαιτούμενων  ςτοιχεύων  ςύμφωνα  με  τον  νόμο  

και  για  την  εφαρμογό  των  μϋτρων  αςφαλεύασ  που  επιβϊλλονται  για  όλη  την  

διϊρκεια  των εργαςιών για  την αςφϊλεια  των  αςχολούμενων  μιςθωτών. 

38.7 Ο  ανϊδοχοσ  υποχρεούται  επύςησ  όπωσ  ςε όλεσ  τισ  ενϋργειεσ  και  να  λϊβει  εκεύνα  τα  

μϋτρα  που  προβλϋπονται  από  το  ϊρθρο 138 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 59 του Ν. 4782/2021.Επύςησ, η Τπηρεςύα μπορεύ να 

διατϊςςει την ςτελϋχωςη του εργοταξύου με πρόςθετο προςωπικό, όταν κατϊ την 

κρύςη τησ εύναι απαραύτητο. Ρητϊ καθορύζεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψη προςώπων 

του Αναδόχου ςε καμιϊ περύπτωςη δεν απαλλϊςςει τον τελευταύο από τισ ευθύνεσ του 

και τισ υποχρεώςεισ του, ο δε ανϊδοχοσ παραμϋνει πϊντοτε αποκλειςτικϊ και εξ 

ολοκλόρου υπεύθυνοσ απϋναντι ςτην Τπηρεςύα. 

 

 

Άρθρο 39ο:  Διούκηςη ϋργου από την Τπηρεςύα - Επύβλεψη 

 

39.1 Ο ανϊδοχοσ υπόκειται ςτον ϋλεγχο τησ Τπηρεςύασ, που εκπροςωπεύται από το 

προςωπικό Επύβλεψησ του ϋργου. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να επιτρϋπει ελεύθερα την 

εύςοδο ςτον επιβλϋποντα και ςε όλουσ τουσ εντεταλμϋνουσ για την επύβλεψη του ϋργου 

υπαλλόλουσ τησ Τπηρεςύασ ςτα εργοτϊξια,  λατομεύα, αποθόκεσ, εργοςτϊςια κ.λπ. Σο 

ύδιο ιςχύει και για όποιον ϊλλον, ςτον οπούο η Τπηρεςύα θα δώςει ςχετικό ϋγκριςη.         

39.2 Ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να ςυμμορφώνεται προσ τισ ϋγγραφεσ εντολϋσ τησ 

Τπηρεςύασ, που δύνονται για την ϊρτια, εύρυθμη και ϋντεχνη εκτϋλεςη του ϋργου. Σο ότι 

η Τπηρεςύα επιβλϋπει το ϋργο δεν απαλλϊςςει τον ανϊδοχο από οποιαδόποτε ευθύνη, 

που προκύπτει από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό και τουσ ιςχύοντεσ Νόμουσ, 

Διατϊξεισ, κ.λπ., ούτε εξαςθενύζει τισ πλόρεισ και αποκλειςτικϋσ ευθύνεσ του και 

υποχρεώςεισ του που επιτϊςςουν οι όροι τησ Διακόρυξησ Δημοπραςύασ, τησ παρούςασ 

Ε..Τ., τησ Σεχνικόσ Περιγραφόσ και των λοιπών Σευχών Δημοπρϊτηςησ.         

39.3 Η ϊςκηςη τησ επύβλεψησ αςκεύται από την διευθύνουςα Τπηρεςύα ςύμφωνα  με όςα 

ρυθμύζονται ςτο ϊρθρο 136  του Ν.4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε από το ϊρθρο 

57 του Ν. 4782/2021 και η ϊςκηςη τησ επύβλεψησ ςε καμύα περύπτωςη δεν  μειώνει  τισ 

ευθύνεσ  του  αναδόχου  για την εκτϋλεςη του ϋργου ςύμφωνα με  τισ  ιςχύουςεσ 

διατϊξεισ και την ςύμβαςη. 

39.4 Ο διευθύνων από μϋρουσ τησ αναδόχου επιχεύρηςησ τα  ϋργα, υποχρεούται μετϊ από  

ειδοπούηςη  τησ  Τπηρεςύασ να ςυνοδεύει τουσ υπαλλόλουσ που επιβλϋπουν, διευθύνουν 

ό επιθεωρούν τα ϋργα, κατϊ την μετϊβαςη τουσ για επύβλεψη, ϋλεγχο ό επιθεώρηςη 

ςτον τόπο των ϋργων ό ςτουσ ϊλλουσ τόπουσ παραγωγόσ. 

39.5 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται με δαπϊνεσ του να διαθϋςει ςτην υπηρεςύα επύβλεψησ του 

ϋργου, οποτεδόποτε του ζητηθεύ και οποιαδόποτε εργϊςιμη ημϋρα ό ώρα από την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ ϋωσ την προςωρινό παραλαβό, επιβατικό αυτοκύνητο για 

επύςκεψη των ϋργων, μεταφορϊ δοκιμύων, και γενικϊ για τισ ανϊγκεσ του ϋργου. 

 

 

Άρθρο 40ο:Κοινοπούηςη ςτον ανϊδοχο - Εκπροςώπηςη 
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40.1 Τα  ζγγραφα κοινοποιοφνται ςτον ανάδοχο ι ςτον αντίκλθτό του, ςφμφωνα με το άρκρο 

143 του Ν. 4412/2016 που αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 62 του Ν. 4782/2021. 

40.2 Η ανάδοχοσ επιχείρθςθ γνωςτοποιεί ςτθν διευκφνουςα Υπθρεςία τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςι 

τθσ ι τουσ τυχόν πλθρεξουςίουσ. Ο ανάδοχοσ δφναται, κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ 

Κϊδικα, να ορίηει εγγράφωσ άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ωσ εκπρόςωπο του, 

γνωςτοποιϊντασ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ, 

προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα ανά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα. 

 

 

Άρθρο 41ο:Ημερολόγιο του ϋργου 

 

Ο Ανϊδοχοσ  εύναι  υποχρεωμϋνοσ  να τηρεύ το ημερολόγιο  του  ϋργου, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 146 του Ν.4412/2016 όπωσ ιςχύει ςόμερα και μετϊ την αντικατϊςταςη του από 

το ϊρθρο 65 του Ν.4782/2021. 

 

 

Άρθρο 42ο: Μητρώο Έργου. 

 

Έχουν ιςχύ οι διατϊξεισ τησ Αριθμ. ΔΝγ/οικ. 38108/ΥΝ 466/05-04-2017 Απόφαςησ 

(ΥΕΚ 1956/Β/07-06-2017). 

 

 

Άρθρο 43ο:Αςφϊλεια προςωπικού και κοινού - ΑΤ -ΥΑΤ 

 

43.1 Ιςχύει η παρϊγραφοσ 7 του ϊρθρου 138 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με 

την παρ.9, του ϊρθρου 59 του Ν. 4782/2021, ςύμφωνα με την οπούα,ο ανϊδοχοσ ϋχει 

την υποχρϋωςη για την τόρηςη τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, των διατϊξεων και 

κανονιςμών για την πρόληψη ατυχημϊτων ςτο προςωπικό του ό ςτο προςωπικό του 

φορϋα του ϋργου ό ςε οποιονδόποτε τρύτο και για τη λόψη μϋτρων προςταςύασ του 

περιβϊλλοντοσ. χετικϊ με τη λόψη μϋτρων αςφαλεύασ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκπονεύ 

με ευθύνη του κϊθε ςχετικό μελϋτη, όπωσ ςτατικό ικριωμϊτων και μελϋτη προςωρινόσ 

ςόμανςησ ϋργων και να λαμβϊνει όλα τα ςχετικϊ μϋτρα. Ο ανϊδοχοσ υπϋχει την πλόρη 

και αποκλειςτικό ευθύνη για κϊθε ζημύα που προκαλεύται προσ οιονδόποτε από την 

παρϊβαςη των παραπϊνω υποχρεώςεων, ευθυνόμενοσ, εκτόσ ϊλλων, και για την 

καταβολό των ςχετικών αποζημιώςεων. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να λαμβϊνει μϋτρα 

προςταςύασ, ςύμφωνα με το χϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυθμύζεται 

με τισ υπό ςτοιχεύα ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β’ 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β’ 686) 

και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β’ 16) αποφϊςεισ του Τφυπουργού Περιβϊλλοντοσ, 

Φωροταξύασ και Δημόςιων Έργων, ανϊλογα με τισ προβλϋψεισ του χρονοδιαγρϊμματοσ 

των εργαςιών, λαμβϊνοντασ υπόψη καθώσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιόςεισ ό ϊλλεσ 

αναγκαύεσ αναπροςαρμογϋσ των μελετών κατϊ τη φϊςη τησ καταςκευόσ του ϋργου. 

Επιπλϋον, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να αναςυντϊξει το χϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ 

(.Α.Τ.) για το ϋργο και να τηρεύ Υϊκελο Αςφϊλειασ και Τγεύασ (Υ.Α.Τ.) κατϊ την 

διϊρκεια του ϋργου, το οπούο θα αποτελεύ και απαραύτητο ςτοιχεύο για την παραλαβό 

του ϋργου, ςύμφωνα με την αρ. 433/22-9-00 αποφ. του Τφυπ. ΤΠΕΦΩΔΕ.Επύςησ, 

ιςχύουν τα κατωτϋρω ϊρθρα τησ αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-02 Απόφαςησ του Τφ. 
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ΠΕΦΩΔΕ «Πρόληψη και αντιμετώπιςη του εργαςιακού κινδύνου κατϊ την καταςκευό 

Δημοςύων Έργων (ΑΤ και ΥΑΤ)»: 

1. Κανονιςτικϋσ απαιτόςεισ 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκτελεύ το ϋργο με τρόπο αςφαλό και ςύμφωνα με τουσ 

νόμουσ, διατϊγματα, αςτυνομικϋσ διατϊξεισ και οδηγύεσ του ΚτΕ, όπωσ εκφρϊζονται 

μϋςω τησ υπηρεςύασ αναφορικϊ με την αςφϊλεια και υγεύα των εργαζομϋνων. 

2. ύςτημα Οργϊνωςησ και Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ Τγεύασ Εργαςύασ (ΟΔΑΤΕ). 

Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να εφαρμόςει το ΟΔΑΤΕ ςτο ϋργο ώςτε  να περιοριςτεύ ο 

εργαςιακόσ κύνδυνοσ ςτο ελϊχιςτο. Ωσ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ για το ΟΔΑΤΕ 

ορύζονται οι εξόσ: 

2.1 Δόλωςη πολιτικόσ αςφϊλειασ εργαςύασ του αναδόχου. 

2.2 Οριςμόσ τεχνικού αςφϊλειασ, ςυντονιςτό αςφϊλειασ και ιατρού Εργαςύασ. 

Ειδικότερα και λόγω τησ ςπουδαιότητασ των θεςμών αυτών, τα προςόντα και 

καθόκοντα των ατόμων τα οπούα θα παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ του τεχνικού 

αςφαλεύασ, ςυντονιςτό θεμϊτων αςφαλεύασ και  υγεύασ, καθώσ και του 

γιατρού Εργαςύασ θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ 

νομοθεςύασ (Ν.1568/ 85, ΠΔ17/96, ΠΔ305/96, ΠΔ 294/88). Η ανϊθεςη των 

καθηκόντων του τεχνικού αςφϊλειασ και ςυντονιςτό αςφϊλειασ και υγεύασ 

τησ Εργαςύασ καθώσ και του γιατρού Εργαςύασ γύνεται εγγρϊφωσ και 

κοινοποιεύται ςτη Διευθύνουςα Τπηρεςύα και ςτο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 

.ΕΠ.Ε. Για την κϊλυψη των αναγκών του ςε υπηρεςύεσ τεχνικού αςφϊλειασ, 

ςυντονιςτό αςφϊλειασ και γιατρού Εργαςύασ, μετρόςεισ, αναπροςαρμογό ό 

και εκπόνηςη του ΑΤ και ΥΑΤ περιλαμβανομϋνησ τησ εκτύμηςησ του 

εργαςιακού κινδύνου, εκπαύδευςη προςωπικού, κλπ. ο ανϊδοχοσ μπορεύ να 

ςυμβϊλλεται με εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ ό/και με ειδικϊ αδειοδοτημϋνη (ΠΔ 

95/99, ΠΔ17/96) από το Τπουργεύο Εργαςύασ Εξωτερικό Τπηρεςύα 

Προςταςύασ και Πρόληψησ  του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Τ.Π.Π.)· 

2.3 Καθοριςμόσ αρμοδιοτότων προςωπικού αναδόχου για θϋματα ΑΤΕ. 

2.4 Οργϊνωςη υπηρεςιών ΑΤΕ υπεργολϊβων. 

2.5 Εκπόνηςη διαδικαςιών αςφϊλειασ. Κατ' ελϊχιςτον απαιτούνται διαδικαςύεσ 

για: 

 • αναφορϊ ατυχόματοσ, 

 • διερεύνηςη των ατυχημϊτων και τόρηςη αρχεύων βϊςει τησ νομοθεςύασ 

 • αντιμετώπιςη ϋκτακτησ ανϊγκησ, 

 • χρόςη μϋςων ατομικόσ προςταςύασ, 

 • εκπαύδευςη προςωπικού, 

 • ιατρικϋσ εξετϊςεισ εργαζομϋνων 

2.6 Κατϊρτιςη ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικϋσ καταςκευϋσ όπου τϋτοια 

μελϋτη προβλϋπεται από τη νομοθεςύα ό προτεύνεται από το ΑΤ τησ μελϋτησ ό 

τησ καταςκευόσ. 

2.7 Διαδικαςύεσ Επιθεωρόςεων 

Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προγραμματύζει την τακτικό επιθεώρηςη των 

χώρων, του εξοπλιςμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργαςύασ ςε 

εβδομαδιαύα βϊςη, εκτόσ αν ϊλλωσ ορύζεται ςτη νομοθεςύα ό το απαιτούν οι 

ςυνθόκεσ εκτϋλεςησ του ϋργου, ώςτε να εξαςφαλύζεται η ϋγκαιρη λόψη 

μϋτρων για την επανόρθωςη των επικύνδυνων καταςτϊςεων που 

επιςημαύνονται. Οι επιθεωρόςεισ πρϋπει να τεκμηριώνονται γραπτϊ. 
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2.8 Άλλεσ προβλϋψεισ 

• Εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη τησ ϋναρξησ των εργαςιών ςτο Έργο 

προσ το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του .ΕΠ.Ε  

• Κατϊρτιςη προγρϊμματοσ και υλοπούηςη εκπαύδευςησ των εργαζομϋνων 

ςε θϋματα ΑΤΕ 

• Οδηγύεσ αςφαλούσ εργαςύασ προσ εφαρμογό από  όλουσ τουσ 

εργαζόμενουσ ςτο εργοτϊξιο. 

• Πρόβλεψη για ςύγκληςη μηνιαύων ςυςκϋψεων για θϋματα ΑΤΕ με το 

ςυντονιςτό ΑΤΕ και τουσ υπεργολϊβουσ, παρουςύα του τεχνικού 

αςφαλεύασ και του ιατρού Εργαςύασ. 

2.9 Τποχρϋωςη αναδόχου για αναθεώρηςη .Α.Τ. και  Υ.Α.Τ.  

 Ο ςυντονιςτόσ αςφϊλειασ και υγεύασ του ϋργου υποχρεούται να κϊνει την 

αναθεώρηςη του χεδύου και του  Υακϋλου Αςφϊλειασ και Τγεύασ τησ 

Μελϋτησ, να παρακολουθεύ τισ εργαςύεσ όςον αφορϊ θϋματα Α.Τ.Ε. και να 

ςυντϊξει τον τελικό ΥΑΤ. 

 Σο .Α.Τ. αναπροςαρμόζεται ςε ςυνϊρτηςη με την εξϋλιξη των εργαςιών, ςτο 

δε (ΥΑΤ) εμπεριϋχονται οι ενδεχόμενεσ τροποποιόςεισ που ϋχουν επϋλθει. 

υνεπώσ ο Υϊκελοσ Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςυμπληρώνεται ςταδιακϊ  και 

παραδύδεται με την ολοκλόρωςη του Έργου ςτον ΚτΕ ενημερωμϋνοσ ώςτε να 

περιϋχει τα πραγματικϊ ςτοιχεύα του ϋργου, ϋτςι όπωσ αυτό καταςκευϊςτηκε. 

ε περύπτωςη που δεν ϋχει παραδοθεύ από την Τπηρεςύα ΑΤ και ΥΑΤ ςτον 

Ανϊδοχο μαζύ με την τεχνικό μελϋτη, αυτόσ υποχρεούται ςτη ςύνταξό των 

αδαπϊνωσ για το Δημόςιο. 

Σο .Α.Τ. πρϋπει να περιϋχει τα εξόσ: 

2.9.1 Γενικϊ 

 • Εύδοσ ϋργου και χρόςη αυτού 

 • ύντομη περιγραφό του ϋργου 

 • Ακριβόσ διεύθυνςη του ϋργου 

 • τοιχεύα του κυρύου του ϋργου 

 • τοιχεύα του υπόχρεου για την εκπόνηςη του ΑΤ 

2.9.2 Πληροφορύεσ για υπϊρχοντα δύκτυα υπηρεςιών κοινόσ ωφελεύασ. 

2.9.3 τοιχεύα για την προςπϋλαςη ςτο εργοτϊξιο και την αςφαλό πρόςβαςη 

ςτισ θϋςεισ εργαςύασ. 

2.9.4 Ρύθμιςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων εντόσ και πϋριξ του 

εργοταξύου. 

2.9.5 Καθοριςμό των χώρων αποθόκευςησ υλικών και τρόπου αποκομιδόσ 

αχρόςτων. 

2.9.6 υνθόκεσ αποκομιδόσ επικινδύνων υλικών. 

2.9.7 Διευθϋτηςη χώρων υγιεινόσ, εςτύαςησ και Α' βοηθειών. 

2.9.8 Μελϋτεσ καταςκευόσ ικριωμϊτων που δεν περιγρϊφονται  ςτισ 

ιςχύουςεσ διατϊξεισ π.χ. ειδικού τύποι ικριωμϊτων, αντιςτηρύξεισ 

μεγϊλων ορυγμϊτων, ό επιχωμϊτων κ.λπ. και διατϊξεισ για πρόςδεςη 

κατϊ την εργαςύα ςε ύψοσ. 

2.9.9 Καταγραφό ςε πύνακα των φϊςεων και υποφϊςεων εργαςιών του 

ϋργου, ςύμφωνα με το εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα εκτϋλεςησ του 

ϋργου. 
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2.9.10 Σην καταγραφό ςε πύνακα των κινδύνων, των πηγών  κινδύνων και τησ 

εκτύμηςησ επικινδυνότητασ κϊθε φϊςησ και υποφϊςησ του ϋργου με 

κλιμϊκωςη τησ εκτύμηςησ επικινδυνότητασ π.χ. 

Φ = Φαμηλό εκτύμηςη κινδύνου 

Μ = Μϋτρια εκτύμηςη κινδύνου 

Τ = Τψηλό εκτύμηςη κινδύνου 

ε περύπτωςη ταυτόχρονησ εκτϋλεςησ φϊςεων εργαςιών θα πρϋπει να 

λαμβϊνονται υπόψη οι επιπλϋον απορρϋοντεσ κύνδυνοι. 

2.9.11 Εναλλακτικϋσ μϋθοδοι εργαςύασ για κινδύνουσ που δεν μπορούν να 

αποφευχθούν. 

2.9.12 Για τον εναπομϋνοντα εργαςιακό κύνδυνο θα πρϋπει να αναφϋρονται 

ςυγκεκριμϋνα μϋτρα για την πρόληψη του, καθώσ και ειδικϊ μϋτρα για 

εργαςύεσ που ενϋχουν ειδικούσ κινδύνουσ (Παρϊρτημα II του ϊρθρου 

12 του Π.Δ 305/96). 

Ο  Υ.Α.Τ. πρϋπει να περιϋχει τα εξόσ: 

2.9.13 Γενικϊ 

  • εύδοσ ϋργου και χρόςη αυτού 

  • ακριβό διεύθυνςη του ϋργου 

  • αριθμό αδεύασ 

  • ςτοιχεύα του κυρύου του ϋργου 

  • ςτοιχεύα του ςυντονιςτό αςφϊλειασ και υγεύασ που θα  ςυντϊξει τον 

ΥΑΤ. 

2.9.14 τοιχεύα από το μητρώο του ϋργου: 

  • τεχνικό περιγραφό του ϋργου 

  • παραδοχϋσ μελϋτησ 

  • τα ςχϋδια "ωσ κατεςκευϊςθη". 

2.9.15 Οδηγύεσ και χρόςιμα ςτοιχεύα ςε θϋματα αςφϊλειασ και υγεύασ , τα 

οπούα θα πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη κατϊ τισ ενδεχόμενεσ 

μεταγενϋςτερεσ εργαςύεσ καθ' όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ του ϋργου, π.χ. 

εργαςύεσ ςυντόρηςησ, μετατροπόσ, καθαριςμού κ.λπ.Ενδεικτικϊ οι 

οδηγύεσ και τα ςτοιχεύα αυτϊ αναφϋρονται ςτον αςφαλό τρόπο 

εκτϋλεςησ των διαφόρων εργαςιών, ςτην αποφυγό κινδύνων από τα 

διϊφορα δύκτυα (ύδρευςησ, ηλεκτροδότηςησ, αερύων, ατμού, κ.λπ.) 

ςτην πυραςφϊλεια κ.λπ. 

2.9.16 Εγχειρύδιο Λειτουργύασ και υντόρηςησ του ϋργου. 

Σο ανωτϋρω περιλαμβϊνει: 

• Σον Κανονιςμό λειτουργύασ του ϋργου π.χ. όλα τα ςτοιχεύα που θα 

αφορούν τη χρόςη του ϋργου από τουσ χρόςτεσ, βαςικϊ 

ενημερωτικϊ φυλλϊδια κατϊλληλα και επαρκό, που θα διανεμηθούν 

ςτουσ χρόςτεσ ώςτε κϊθε χρόςτησ να γνωρύζει πωσ θα 

χρηςιμοποιόςει το ϋργο και τι θα κϊνει ςε περύπτωςη ϋκτακτων 

γεγονότων. 

• Οδηγύεσ λειτουργύασ για το προςωπικό λειτουργύασ και 

εκμετϊλλευςησ του ϋργου π.χ. οδηγύεσ χρόςησ του ακύνητου και 

κινητού εξοπλιςμού που ανόκει ςτην ςυγκεκριμϋνη εργολαβύα ςε 

ςυνθόκεσ κανονικόσ λειτουργύασ και ςε ςυνθόκεσ ϋκτακτου 

περιςτατικού κ.λπ. 
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• Οδηγύεσ ςυντόρηςησ του ϋργου. Περιλαμβϊνονται ςυγκεκριμϋνεσ 

οδηγύεσ για την περιοδικό ςυντόρηςη του ϋργου. 

 Κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, το ΑΤ και ο ΥΑΤ τηρούνται ςτο εργοτϊξιο με 

ευθύνη του αναδόχου και εύναι ςτη διϊθεςη των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νςα 

Τπηρεςύα υποχρεούται να παρακολουθεύ την ύπαρξη και εφαρμογό των ΑΤ-

ΥΑΤ.Μετϊ την αποπερϊτωςη του ϋργου ο Υϊκελοσ Αςφϊλειασ και Τγεύασ 

ςυνοδεύει το ϋργο καθ' όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ του και φυλϊςςεται με 

ευθύνη του ΚτΕ. 

3. Δαπϊνη ςύνταξησ ΑΤ και ΥΑΤ 

Όλεσ οι δαπϊνεσ που ςυνεπϊγονται τα παραπϊνω, αφορούν ςτην οργϊνωςη του 

εργοταξύου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανϊδοχο και θα πρϋπει να 

ϋχουν ςυνυπολογιςτεύ από αυτόν κατϊ τη διαμόρφωςη τησ προςφορϊσ του. 

 

43.2 Ιδιαιτϋρωσ για τα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ ςτο εργοτϊξιο* ιςχύει η εγκύκλιοσ 

27/15-10-12 του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ,MEΣΑΥΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝΕΡΓΩΝ και 

όπωσ η νομοθεςύα ιςχύει ςόμερα, μετϊ την ϋκδοςη του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

υγκεκριμϋνα: 

43.2.1 Ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη για την τόρηςη των διατϊξεων τησ 

εργατικόσνομοθεςύασ, των διατϊξεων και κανονιςμών για την πρόληψη 

ατυχημϊτων ςτοπροςωπικό του, ό ςτο προςωπικό του φορϋα του ϋργου, ό ςε 

οποιονδόποτε τρύτο,ώςτε να εξαλεύφονται ό να ελαχιςτοποιούνται οι κύνδυνοι 

ατυχημϊτων όεπαγγελματικών αςθενειών κατϊ την φϊςη καταςκευόσ του 

ϋργου: ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), όπωσ αντικαταςτϊθηκε 

με το Ν. 4412/2016 (αρ. 138, παρ. 7,όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 59, 

παρ.9 του Ν.4782/21), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

43.2.2  τα πλαύςια τησ ευθύνησ του, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται: 

α.  Να εκπονεύ κϊθε ςχετικό μελϋτη (ςτατικό ικριωμϊτων, μελϋτη 

προςωρινόσςόμανςησ ϋργων κλπ.) και να λαμβϊνει όλα τα ςχετικϊ μϋτρα 

Ν.3669/08 (αρ. 37παρ.7), όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το Ν. 4412/2016 (αρ. 

138, παρ. 7, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 59, παρ.9 του Ν.4782/21). 

β.  Να λαμβϊνει μϋτρα προςταςύασ ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα 

ςτοχϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυθμύζεται με τισ 

αποφϊςεισ του(τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 

και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιϊγραμμα των εργαςιών, καθώσ και 

τισ ενδεχόμενεσ τροποποιόςεισ ό ϊλλεσ αναγκαύεσ αναπροςαρμογϋσ των 

μελετών κατϊ τη φϊςητησ μελϋτησ και τησ καταςκευόσ του ϋργου: 

Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182), όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το Ν. 

4412/2016, όπωσ ιςχύει ςόμερα. 

γ.  Να επιβλϋπει ανελλιπώσ την ορθό εφαρμογό των μϋτρων αςφϊλειασ και 

υγεύαστων εργαζομϋνων, να τουσ ενημερώνει / εκπαιδεύει για την 

αναγκαιότητα τησ τόρηςησ των μϋτρων αυτών κατϊ την εργαςύα, να ζητϊ τη 

γνώμη τουσ και ναδιευκολύνει τη ςυμμετοχό τουσ ςε ζητόματα αςφϊλειασ 

και υγεύασ : ΠΔ 1073/81(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 

49).Για την ςωςτό εφαρμογό τησ παρ.γ ςτουσ αλλοδαπούσ εργαζόμενουσ, 

εύναιαυτονόητο ότι η γνώςη από αυτούσ τησ ελληνικόσ γλώςςασ κρύνεται 



Σελίδα 40 από 51 

 

 

απαραύτητηώςτε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο 

εφαρμογόσ τωνμϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ (εκτόσ ειδικών περιπτώςεων 

όπου τμόμα ό όλο τοϋργο ϋχει αναλϊβει να καταςκευϊςει ξϋνη εξειδικευμϋνη 

εταιρεύα). 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

* H ϋννοια του εργοταξύου ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παρϊρτημα Ιτου 

ϊρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

** O Ν.3850/10 “Κύρωςη του Κώδικα νόμων για την υγεύα και την αςφϊλεια 

τωνεργαζομϋνων”αρ. 2, καταργεύ διατϊξεισ που ρυθμύζονται από αυτόν όπωσ διατϊξειστων : 

Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 

43.2.3  ύμφωνα με τα προαναφερόμενα τησ παρ. 2, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται νατηρεύ 

τα ακόλουθα: 

43.2.3.1 Εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη - χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ(ΑΤ) - 

Υϊκελοσ Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΥΑΤ) και ςυγκεκριμϋνα: 

α. Να διαβιβϊςει ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ πριν από την 

ϋναρξη τωνεργαςιών, την εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη, 

προκειμϋνου για εργοτϊξιο μεπροβλεπόμενη διϊρκεια εργαςιών 

που θα υπερβαύνει τισ 30 εργϊςιμεσ ημϋρεσ καιςτο οπούο θα 

αςχολούνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαζόμενοι ό ο 

προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςύασ θα υπερβαύνει τα 500 ημερομύςθια 

: ΠΔ 305/96(αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωςτοπούηςη καταρτύζεται 

ςύμφωνα με το παρϊρτημαΙΙΙ του ϊρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β.  Να ακολουθόςει τισ υποδεύξεισ / προβλϋψεισ των ΑΤ-ΥΑΤ τα 

οπούααποτελούν τμόμα τησ τεχνικόσ μελϋτησ του ϋργου (οριςτικόσ 

ό εφαρμογόσ)ςύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΤΑ 

ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.)ΤΠΕΦΩΔΕ η οπούα ενςωματώθηκε 

ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ.  Να αναπτύξει, να προςαρμόςει και να ςυμπληρώςει τα ΑΤ-ΥΑΤ 

τησ μελϋτησ(τυχόν παραλόψεισ που θα διαπιςτώςει ο ύδιοσ ό που 

θα του ζητηθούν από τηνΤπηρεςύα), ςύμφωνα με την μεθοδολογύα 

που θα εφαρμόςει ςτο ϋργο ανϊλογαμε την καταςκευαςτικό του 

δυςκολύα, τισ ιδιαιτερότητϋσ του, κλπ (μϋθοδοσκαταςκευόσ, 

ταυτόχρονη εκτϋλεςη φϊςεων εργαςιών, πολιτικό 

αςφϊλειασ,οργϊνωςη, εξοπλιςμόσ, κλπ). 

δ.  Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ώςτε να περιληφθούν ςε αυτϊ 

εργαςύεσ πουθα προκύψουν λόγω τροποπούηςησ τησ εγκεκριμϋνησ 

μελϋτησ και για τισ οπούεσ θααπαιτηθούν τα προβλεπόμενα από 

την ιςχύουςα νομοθεςύα, μϋτρα αςφϊλειασ καιυγεύασ : ΠΔ 305/96 

(αρ. 3 παρ.9) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

ΤΠΕΦΩΔΕ η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 

και αρ.182). 

ε.  Να τηρόςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη του 

ϋργου : ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΦΩΔΕκαι να τα ϋχει ςτη διϊθεςη των 

ελεγκτικών αρχών. 

ςτ. υμπληρωματικϋσ αναφορϋσ ςτο χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) 

και ςτοΥϊκελο Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΥΑΤ). 
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Σο ΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρόληψη και ςτον περιοριςμό των κινδύνων 

για τουσ εργαζόμενουσ και για τα ϊλλα εμπλεκόμενα μϋρη που 

παρευρύςκονται ςτοεργοτϊξιο κατϊ τη διϊρκεια καταςκευόσ του 

ϋργου. Αντύςτοιχα ο ΥΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρόληψη και ςτον 

περιοριςμό των κινδύνωνγια όςουσ μελλοντικϊ αςχοληθούν με τη 

ςυντόρηςη ό την επιςκευό του ϋργου.Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του 

ΥΑΤ αναφϋρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΤΑ : 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) 

του(τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ οι οπούεσ ενςωματώθηκαν ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 

και 182).Η υποχρϋωςη εκπόνηςησ ΑΤ προβλϋπεται ςύμφωνα με το 

ΠΔ 305/96 (αρ. 3παρ.4), όταν : 

α. Απαιτεύται υντονιςτόσ ςτη φϊςη τησ μελϋτησ, δηλ. όταν θα 

απαςχοληθούνπεριςςότερα του ενόσ ςυνεργεύα ςτην καταςκευό. 

β. Οι εργαςύεσ που πρόκειται να εκτελεςτούν ενϋχουν ιδιαύτερουσ 

κινδύνουσ :Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παρϊρτημα ΙΙ). 

γ. Απαιτεύται εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη ςτην αρμόδια 

επιθεώρηςηεργαςύασ. 

δ. Για την ϋναρξη των οικοδομικών εργαςιών, επιβϊλλεται με ευθύνη 

του κυρύουό του ϋχοντοσ νόμιμο δικαύωμα: θεώρηςη του ςχεδύου 

και του φακϋλου αςφϊλειασκαι υγεύασ (ΑΤ,ΥΑΤ) του ϋργου από 

την αρμόδια Επιθεώρηςη Εργαςύασςύμφωνα με το ϊρθρο 7 παρ.1 

εδϊφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΥΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. 

πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματϋα του.ΕΠ.Ε. 

Ο ΥΑΤ καθιερώνεται ωσ απαραύτητο ςτοιχεύο για την προςωρινό και 

τηνοριςτικό παραλαβό κϊθε Δημόςιου Έργου: ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 

433/2000 του (τ.)ΤΠΕΦΩΔΕ, η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.3669/08 

αρ. (73 και 75).Μετϊ την αποπερϊτωςη του ϋργου, ο ΥΑΤ 

φυλϊςςεται με ευθύνη του Κυρύουτου Έργου και το ςυνοδεύει καθ’ 

όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3παρ.11) και ΤΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. Διευκρινύςεισ 

ςχετικϊ με την εκπόνηςη του  ΑΤ και την κατϊρτιςη του Υ 

ΑΤπεριλαμβϊνονται ςτην ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του(τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. 

43.2.3.2  Ανϊθεςη καθηκόντων ςε τεχνικό αςφαλεύασ, γιατρό εργαςύασ – 

τόρηςηςτοιχεύων αςφϊλειασ και υγεύασ και ςυγκεκριμϋνα 

α.  Να αναθϋςει καθόκοντα τεχνικού αςφαλεύασ αν ςτο ϋργο 

απαςχολόςειλιγότερουσ από 50 εργαζόμενουσ ςύμφωνα με το Ν. 

3850/10 (αρ.8 παρ.1 καιαρ.12 παρ.4). 

β.  Να αναθϋςει καθόκοντα τεχνικού αςφαλεύασ και ιατρού εργαςύασ, 

αναπαςχολόςει ςτο ϋργο 50 και ϊνω εργαζόμενουσ, ςύμφωνα με 

το Ν.3850/10 (αρ.8παρ.2 και αρ. 4 ϋωσ 25). 

γ.  Σα παραπϊνω καθόκοντα μπορεύ να ανατεθούν ςε εργαζόμενουσ 

ςτηνεπιχεύρηςη ό ςε ϊτομα εκτόσ τησ επιχεύρηςησ ό να ςυναφθεύ 

ςύμβαςη με τισ Εξωτερικϋσ Τπηρεςύεσ Προςταςύασ και Πρόληψησ 

ό να ςυνδυαςτούν αυτϋσ οιδυνατότητεσ.Η ανϊθεςη καθηκόντων 

ςε ϊτομα εντόσ τησ επιχεύρηςησ γύνεται εγγρϊφωσ απότον 

ανϊδοχο και αντύγραφό τησ κοινοποιεύται ςτην τοπικό 
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Επιθεώρηςη Εργαςύασ,ςυνοδεύεται δε απαραύτητα από αντύςτοιχη 

δόλωςη αποδοχόσ ςύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ.  τα πλαύςια των υποχρεώςεων του αναδόχου καθώσ και του 

τεχνικούαςφαλεύασ και του ιατρού εργαςύασ, εντϊςςεται και η 

υποχρεωτικό τόρηςη ςτοεργοτϊξιο, των ακόλουθων ςτοιχεύων : 

i.  Γραπτό εκτύμηςη προσ τον ανϊδοχο, από τουσ τεχνικό 

αςφϊλειασ και ιατρόεργαςύασ, των υφιςταμϋνων κατϊ την 

εργαςύα κινδύνων για την αςφϊλεια και τηνυγεύα, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων που αφορούν ομϊδεσ 

εργαζομϋνων πουεκτύθενται ςε ιδιαύτερουσ κινδύνουσ 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

ii.  Βιβλύο υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ και γιατρού εργαςύασ 

ςτο οπούο θααναγρϊφουν τισ υποδεύξεισ τουσ ο Σεχνικόσ 

αςφαλεύασ και ο γιατρόσ εργαςύασΝ.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 

αρ.17 παρ.1).Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να λαμβϊνει 

ενυπόγραφα γνώςη των υποδεύξεωναυτών.Σο βιβλύο 

υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ και γιατρού εργαςύασ 

ςελιδομετρεύταικαι θεωρεύται από την αρμόδια επιθεώρηςη 

εργαςύασ.Αν ο ανϊδοχοσ διαφωνεύ με τισ γραπτϋσ υποδεύξεισ και 

ςυμβουλϋσ του τεχνικούό του ιατρού εργαςύασ (Ν. 3850/10 

αρ.20 παρ.4 ), οφεύλει να αιτιολογεύ τισ απόψειστου και να τισ 

κοινοποιεύ και ςτην Επιτροπό Τγεύασ και Αςφϊλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ό 

ςτονεκπρόςωπο των εργαζομϋνων των οπούων η ςύςταςη και 

οι αρμοδιότητεσπροβλϋπονται από τα ϊρθρα 4 και 5 του 

Ν.3850/10.ε περύπτωςη διαφωνύασ η διαφορϊ επιλύεται από 

τον επιθεωρητό εργαςύασ καιμόνο. 

iii.  Βιβλύο ατυχημϊτων ςτο οπούο θα περιγρϊφεται η αιτύα και η 

περιγραφό τουατυχόματοσ και να το θϋτει ςτη διϊθεςη των 

αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43παρ.2β).Σα μϋτρα που 

λαμβϊνονται για την αποτροπό επανϊληψησ 

παρόμοιωνατυχημϊτων, καταχωρούνται ςτο βιβλύο υποδεύξεων 

τεχνικού αςφαλεύασ.Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να αναγγϋλλει ςτισ 

αρμόδιεσ επιθεωρόςεισ εργαςύασ, ςτισ πληςιϋςτερεσ 

αςτυνομικϋσ αρχϋσ και ςτισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του 

αςφαλιςτικούοργανιςμού ςτον οπούο υπϊγεται ο εργαζόμενοσ 

όλα τα εργατικϊ ατυχόματα εντόσ 24 ωρών και εφόςον 

πρόκειται περύ ςοβαρού τραυματιςμού ό θανϊτου, να 

τηρεύαμετϊβλητα όλα τα ςτοιχεύα που δύναται να 

χρηςιμεύςουν για εξακρύβωςη τωναιτύων του ατυχόματοσ 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

iv. Κατϊλογο των εργατικών ατυχημϊτων που εύχαν ωσ ςυνϋπεια 

για τονεργαζόμενο ανικανότητα εργαςύασ μεγαλύτερη των 

τριών εργϊςιμων ημερώνΝ.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

v.  Ιατρικό φϊκελο κϊθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

43.2.3.3  Ημερολόγιο Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο Ημερολόγιο 

ΜϋτρωνΑςφϊλειασ (ΗΜΑ), όταν απαιτεύται εκ των προτϋρων 
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γνωςτοπούηςη ςτην αρμόδιαεπιθεώρηςη εργαςύασ, πριν την ϋναρξη 

των εργαςιών ςτο εργοτϊξιο ςύμφωνα μετο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) 

ςε ςυνδυαςμό με την Τ.Α 130646/1984 του (τ.)Τπουργεύου 

Εργαςύασ.Σο ΗΜΑ θεωρεύται, ςύμφωνα με την παραπϊνω Τ.Α, από τισ 

κατϊ τόπουσΔ/νςεισ, Σμόματα ό Γραφεύα Επιθεώρηςησ Εργαςύασ και 

ςυμπληρώνεται από τουσ επιβλϋποντεσ μηχ/κούσ του αναδόχου και 

τησ Δ/νουςασ Τπηρεςύασ, από τουσ υπόχρεουσ για την διενϋργεια των 

τακτικών ελϋγχων ό δοκιμών για ό,τι αφορϊ τααποτελϋςματα των 

ελϋγχων ό δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελϋγχου όπωσ 

οεπιθεωρητόσ εργαςύασ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 

8) και τηνΕγκύκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 

/12-9-2003. 

43.2.3.4  υςχετιςμόσ χεδύου Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) και Ημερολόγιου 

ΜϋτρωνΑςφϊλειασ (ΗΜΑ) 

Για την πιςτό εφαρμογό του  ΑΤ κατϊ την εξϋλιξη του ϋργου, πρϋπει 

αυτό ναςυςχετύζεται με το Η Μ Α.τα πλαύςια του ςυςχετιςμού 

αυτού, να ςημειώνεται ςτο Η.Μ.Α. κϊθεαναθεώρηςη και 

εμπλουτιςμόσ του ΑΤ και επύςησ ςε ειδικό ςτόλη του, να 

γύνεταιπαραπομπό των αναγραφόμενων υποδεύξεων / διαπιςτώςεων 

ςτην αντύςτοιχηςελύδα του ΑΤ.Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και 

επιτυγχϊνεται ο ςτόχοσ τησ πρόληψηστου ατυχόματοσ. 

 

43.2.4  Απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ κατϊ την εκτϋλεςη όλων 

τωνεργαςιών ςτο εργοτϊξιο 

43.2.4.1 Προετοιμαςύα εργοταξύου - Μϋτρα Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη 

όλων τωνεργαςιών, τα παρακϊτω μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ : 

α. Σην ευκρινό και εμφανό ςόμανςη και περύφραξη του περιβϊλλοντα 

χώρου τουεργοταξύου με ιδιαύτερη προςοχό ςτη ςόμανςη και 

περύφραξη των επικύνδυνωνθϋςεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 

(αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ. 18.1). 

β.  Σον εντοπιςμό και τον ϋλεγχο προώπαρχουςών τησ ϋναρξησ 

λειτουργύασ τουεργοταξύου ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων και 

εκτροπό τυχόν υπαρχόντων εναερύωνηλεκτροφόρων αγωγών ϋξω 

από το εργοτϊξιο, ώςτε να παρϋχεται προςταςύαςτουσ 

εργαζόμενουσ από τον κύνδυνο ηλεκτροπληξύασ : ΠΔ 1073/81 

(αρ.75-79),ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Β, τμόμα II, παρ.2). 

γ.  Ση ςόμανςη των εγκαταςτϊςεων με ειδικούσ κινδύνουσ (αγωγού 

ατμών θερμών,υγρών ό αερύων κλπ) και τα απαιτούμενα μϋτρα 

προςταςύασ των εργαζομϋνων από τουσ κινδύνουσ των 

εγκαταςτϊςεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ.6). 

δ. Ση λόψη μϋτρων αντιμετώπιςησ εκτϊκτων καταςτϊςεων όπωσ : 

κατϊρτιςηςχεδύου διαφυγόσ - διϊςωςησ και εξόδων κινδύνου, 

πυραςφϊλεια, εκκϋνωςηχώρων από τουσ εργαζόμενουσ, πρόληψη 

- αντιμετώπιςη πυρκαγιών &επικύνδυνων εκρόξεων ό 

αναθυμιϊςεων, ύπαρξη πυροςβεςτόρων, κλπ. :ΠΔ 1073/81 (αρ. 
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92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ.3, 4, 8-

10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Σην εξαςφϊλιςη παροχόσ πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινόσ και 

υγειονομικούεξοπλιςμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, 

φαρμακεύου, αποχωρητηρύων,νιπτόρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96(αρ.12 παρϊρτ. IV 

μϋροσ Α, παρ.13, 14). 

ςτ. Σην εξαςφϊλιςη τησ δωρεϊν χορόγηςησ Μϋςων Ατομικόσ 

Προςταςύασ (ΜΑΠ)ςτουσ εργαζόμενουσ όπωσ : προςτατευτικϊ 

κρϊνη, μπότεσ αςφαλεύασ,φωςφορύζοντα γιλϋκα, ολόςωμεσ ζώνεσ 

αςφαλεύασ, γυαλιϊ, κλπ, εφόςον τουσ ενημερώςει εκ των 

προτϋρων ςχετικϊ με τουσ κινδύνουσ από τουσ οπούουσ τουσ 

προςτατεύει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δώςει ςαφεύσ οδηγύεσ 

για τη χρόςη του :Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-

18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οιτροποπ. αυτόσ ΚΤΑ 8881/94 και 

Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96(αρ.9,παρ.γ). 

43.2.4.2  Εργοταξιακό ςόμανςη – ςηματοδότηςη, ςυςτόματα 

αςφαλεύασ,φόρτωςη - εκφόρτωςη – εναπόθεςη υλικών, θόρυβοσ, 

φυςικού, χημικούπαρϊγοντεσ κ.λ.π. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται: 

α. Να προβεύ ςτην κατϊλληλη ςόμανςη και ςηματοδότηςη, με ςκοπό 

την αςφαλόδιϋλευςη των πεζών και των οχημϊτων από την 

περιοχό καταςκευόσ του ϋργου,ςύμφωνα με: 

-  Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του 

τ.ΤΠΤΜΕΔΙ:«Οδηγύεσ όμανςησ Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-

ΕΕΟ, τεύχοσ 7) 

- Ση ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ 

«Τποχρεώςεισ καιμϋτρα για την αςφαλό διϋλευςη των πεζών 

κατϊ την εκτϋλεςη εργαςιών ςεκοινόχρηςτουσ χώρουσ πόλεων 

και οικιςμών που προορύζονται για τηνκυκλοφορύα πεζών» 

-  Σισ διατϊξεισ του Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ: Ν.2696/99 (αρ. 

9 – 11 καιαρ.52) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και 

αρ.46). 

β. Να τηρεύ τισ απαιτόςεισ αςφϊλειασ που αφορούν ςε εργαςύεσ 

εναπόθεςησυλικών ςτισ οδούσ, κατϊληψησ τμόματοσ οδού και 

πεζοδρομύου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 

3542/07 (αρ.43,44). 

γ.  Να ςυντηρεύ και να ελϋγχει τακτικϊ τη λειτουργύα των 

ςυςτημϊτων αςφαλεύασ καινα τηρεύ τισ απαιτόςεισ αςφϊλειασ 

των ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων, των φορητώνηλεκτρικών 

ςυςκευών, των κινητών προβολϋων, των καλωδύων τροφοδοςύασ, 

τωνεγκαταςτϊςεων φωτιςμού εργοταξύου, κλπ : ΠΔ 1073/81 

(αρ.75-84), ΠΔ 305/96(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμϋροσ Α, παρ.2), 

Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεύ ςτα απαραύτητα μϋτρα αςφϊλειασ που αφορούν ςε 

εργαςύεσ φόρτωςησ, εκφόρτωςησ, αποθόκευςησ, ςτούβαςησ, ρύψησ 

και μεταφορϊσ υλικώνκαι ϊλλων ςτοιχεύων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 
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1073/81 (αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91(αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 

(γ, ε, ςτ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Α παρ.11 και μϋροσ Β τμόμα 

ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 

3542/07(αρ.30). 

ε. Να τηρεύ μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων που αφορούν:i) 

κραδαςμούσ: ΠΔ 176/05, ii) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, iii) 

προφυλϊξειστησ οςφυώκόσ χώρασ και τησ ρϊχησ από χειρωνακτικό 

διακύνηςη φορτύων: ΠΔ397/94, iv) προςταςύα από φυςικούσ, 

χημικούσ και βιολογικούσ παρϊγοντεσ:Ν.3850/10 (αρ. 36-41), ΠΔ 

82/10. 

43.2.4.3  Μηχανόματα ϋργων / Εξοπλιςμού εργαςύασ - αποδεικτικϊ 

ςτοιχεύααυτών. 

Οι εξοπλιςμού εργαςύασ χαρακτηρύζονται και κατατϊςςονται ωσ 

μηχανόματα ϋργωνΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α.  Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να ελϋγχει τη ςωςτό λειτουργύα και τον 

χειριςμό τωνμηχανημϊτων (χωματουργικών και διακύνηςησ 

υλικών), των ανυψωτικώνμηχανημϊτων, των οχημϊτων, των 

εγκαταςτϊςεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλιςμού 

εργαςύασ (ζώνεσ αςφαλεύασ με μηχανιςμό ανόδου και 

καθόδου,κυλιόμενα ικριώματα, φορητϋσ κλύμακεσ, κλπ): ΠΔ 

1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 

499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ89/99, ΠΔ 304/00 και 

ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12παραρτ.IV 

μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ 

αρ.Δ13ε/4800/03,ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β.  Σα μηχανόματα ϋργων ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 

παραρτ.IV, μϋροσ Β’,τμόμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 

(αρ.2), πρϋπει να ςυνοδεύονται από ταεξόσ ςτοιχεύα: 

1. Πινακύδεσ αριθμού κυκλοφορύασ 

2. Άδεια κυκλοφορύασ 

3. Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αςφϊλιςησ. 

4. Αποδεικτικϊ πληρωμόσ τελών κυκλοφορύασ (χρόςησ) 

5. Άδειεσ χειριςτών μηχανημϊτων ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV,μϋροσ Β΄, τμόμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το 

ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).ημειώνεται ότι η ϊδεια 

χειριςτό μηχανόματοσ ςυνοδεύει τον χειριςτό. 

6. Βεβαύωςη αςφαλούσ λειτουργύασ του εξοπλιςμού εργαςύασ 

(ορθόςυναρμολόγηςη - εγκατϊςταςη, καλό λειτουργύα) και 

αρχεύο ςυντόρηςησ αυτούςτο οπούο θα καταχωρούνται τα 

αποτελϋςματα των ελϋγχων ςύμφωνα με το ΠΔ89/99 (αρ. 4α 

παρ.3 και 6). 

7. Πιςτοποιητικό επανελϋγχου ανυψωτικού μηχανόματοσ, οδηγύεσ 

χρόςησ,ςυντόρηςησ και αντύςτοιχο βιβλύο ςυντόρηςησ και 

ελϋγχων αυτού ςύμφωνα με τηνΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 

αρ.4. παρ.7). 
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43.2.5  Νομοθετόματα που περιϋχουν πρόςθετα απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασκαι 

υγεύασ ςτο εργοτϊξιο, τα οπούα τηρούνται κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα μετο εύδοσ 

των εργαςιών του εκτελούμενου ϋργου. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, πϋρα από τα 

προαναφερόμενα,πρόςθετα απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ, κατϊ 

περύπτωςη, ανϊλογα μετο εύδοσ των εργαςιών του εκτελούμενου ϋργου.Σα εν 

λόγω απαιτούμενα μϋτρα αναφϋρονται ςτα παρακϊτω νομοθετόματα : 

1.  Κατεδαφύςεισ: 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 

(αρ.7),ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9, παρ.4,παραρτ. ΙΙΙ), Τ.Α. 

3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτόσ: ΤΑ 

Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑΥ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ.IV μϋροσ Β τμόμα II, παρ.11), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ: Τ.Α. 

Υ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και ητροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 

212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

2. Εκςκαφϋσ (θεμελύων, τϊφρων, φρεϊτων, κλπ), Αντιςτηρύξεισ: 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΤΑ αρ. 3046/304/89 

(αρ.8-αςφϊλεια και αντοχό κτιρύων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ 

: ΤΑΥ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9, παρ.4,παραρτ. ΙΙΙ), 

ΤΑ 

3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτόσ : 

ΤΑΥ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η 

τροπ. αυτού:ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ. 

10). 

3. Ικριώματα και κλύμακεσ, Οδού κυκλοφορύασ – ζώνεσ κινδύνου, Εργαςύεσςε 

ύψοσ, Εργαςύεσ ςε ςτϋγεσ. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), 

ΚΤΑ16440/Υ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9, παρ.4,παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, 

ΠΔ 305/96(αρ. 12, παραρτ.IV μϋροσ Α παρ.1, 10 και μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.4-

6,14). 

5.4 Εργαςύεσ ςυγκόλληςησ, οξυγονοκκοπόσ& λοιπϋσ θερμϋσ εργαςύεσ 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, 99,104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 

(αρ.9,παρ.4,παραρτ. ΙΙΙ), Πυροςβεςτικό Διϊταξη 7 Απόφ.7568 Υ.700.1/96, 

ΚΤΑαρ.οικ.16289/330/99. 

4. Καταςκευό δομικών ϋργων (κτύρια, γϋφυρεσ, τούχοι αντιςτόριξησ,δεξαμενϋσ, 

κλπ.) 

 ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 

(αρ.9,παρ.4,παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ 

παρ. 12). 

5. Προετοιμαςύα και διϊνοιξη ςηρϊγγων και λοιπών υπογεύων ϋργων. 

 (όραγγεσ κυκλοφορύασ οχημϊτων, αρδευτικϋσ ςόραγγεσ, υπόγειοι 

ςταθμούπαραγωγόσ ενϋργειασ και εργαςύεσ που εκτελούνται ςτα υπόγεια 

ςτεγαςμϋνατμόματα των οικοδομικών ό ϊλλησ φύςησ ϋργων και ςε ςτϊθμη 

χαμηλότερη των6.00 μ. κϊτω από την επιφϊνεια τησ γησ.)Ν.495/76, ΠΔ 

413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ : 

ΤΑΥ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9, παρ.4,παραρτ. ΙΙΙ), 

ΤΑ2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτόσ : ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και 
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ΤΑΥ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 

αυτού : ΠΔ 2/06,ΠΔ 305/96 (αρ.12,παραρτ. IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.10). 

6. Καταδυτικϋσ εργαςύεσ ςε Λιμενικϊ ϋργα 

 (Τποθαλϊςςιεσ εκςκαφϋσ, διαμόρφωςη πυθμϋνα θαλϊςςησ, 

καταςκευόπροβλότασ κλπ με χρόςη πλωτών ναυπηγημϊτων και 

καταδυτικού ςυνεργεύου.)ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 

396/94 (αρ.9, παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΤΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, 

παραρτ.IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.8.3 καιπαρ.13). 

 

43.2.6  Κατϊλογοσ νομοθετημϊτων και κανονιςτικών διατϊξεων 

Ιςχύει ο Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.4782/2021 και ιςχύει 

ςόμερα, καθώσ και ο κϊτωθι κατϊλογοσ ςτο μϋτρο που διατηρεύται, μετϊ την 

ϋκδοςη του ανωτϋρω νόμου. 
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Άρθρο 44ο:Υόροι - Κρατόςεισ 

 

Σον  ανϊδοχο βαρύνουν οι φόροι,  τϋλη,  κρατόςεισ και οποιεςδόποτε  ϊλλεσ νόμιμεσ 

επιβαρύνςεισ όπωσ ιςχύουν κατϊ τον χρόνο που δημιουργεύται η υποχρϋωςη καταβολόσ τουσ. 

Η δαπϊνη Υ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του ϋργου. 

Κατ' εξαύρεςη αυξομεύωςησ ςτο χαρτόςημο των τιμολογύων ό ϊλλοι φόροι του Δημοςύου που 

βαρύνουν ϊμεςα το εργολαβικό αντϊλλαγμα, βαρύνουν τον ανϊδοχο μόνο ςτα μϋτρα που 

ιςχύουν κατϊ τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Συχόν μεταγενϋςτερεσ αυξομειώςεισ, 

αυξομειώνουν αντύςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντϊλλαγμα. 

Σα προαναφερόμενα δεν ιςχύουν για το φόρο ειςοδόματοσ ό  τισ τυχόν παρακρατόςεισ ϋναντι 

του φόρου αυτού. 

 

 

 

Άρθρο 45ο:Εκτϋλεςη ϊλλων ϋργων - Προςταςύα πηγών Εκμεταλλεύςεων 

 

Ο Ανϊδοχοσ  ϋχει την υποχρϋωςη να μην παρεμποδύζει  την  εκτϋλεςη  οποιωνδόποτε  ϊλλων 

ϋργων ό εργαςιών φορϋα του Δημοςύου τομϋα που εύναι δυνατόν να επηρεϊζονται  από  τισ  

εργαςύεσ  τησ  εργολαβύασ  του,  να  προςτατεύςει  τισ υπϊρχουςεσ  καταςκευϋσ  και  

εκμεταλλεύςεισ  από  κϊθε  βλϊβη  ό  διακοπό   τησ λειτουργύασ  τουσ  και  χωρύσ  μεύωςη τησ 

ευθύνησ του  να  αποκαθιςτϊ  και  να ςυμβϊλει ςτην ϊμεςη μεύωςη των βλαβών ό διακοπών. 

 

 

 

Άρθρο 46ο:Ανϊληψη εκτϋλεςησ ϋργου από κοινοπραξύα 

 

Αν η εκτϋλεςη του ϋργου ϋχει αναληφθεύ από Κοινοπραξύα  εφαρμόζονται  οι ειδικϋσ  ρυθμύςεισ  

που  προβλϋπονται  ςτο  ϊρθρο 140 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχύει ςόμερα. 

 

 

 

Άρθρο 47ο:Βλϊβεσ ςτα ϋργα - Αναγνώριςη αποζημιώςεων 

 

47.1 Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται καμύα αποζημύωςη από τον κύριο του ϋργου  για 

οποιαδόποτε  βλϊβη επϋρχεται ςτα ϋργα, για οποιαδόποτε φθορϊ ό απώλεια υλικών και 

γενικϊ για οποιαδόποτε ζημιϊ του που οφεύλεται ςε αμϋλεια,  απρονοηςύα ό 

ανεπιτηδειότητα αυτού ό του προςωπικού του,  ό ςε μη χρόςη των καταλλόλων μϋςων 

ό ςε οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα,  εκτόσ από τισ περιπτώςεισ υπαιτιότητασ του φορϋα 

καταςκευόσ του ϋργου ό ανωτϋρασ βύασ του τελευταύου εδαφύου τησ παρ. 1 του αρ. 157 

του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 76 του Ν. 4782/2021. Ο ανϊδοχοσ 

εύναι υποχρεωμϋνοσ να αποκαταςτόςει τισ βλϊβεσ που τον βαρύνουν με δικϋσ του 

δαπϊνεσ. 

47.2 Για την αναγνώριςη των αποζημιώςεων από ανώτερη βύα εφαρμόζεται η διαδικαςύα 

του ϊρθρου 157 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 76 του Ν. 

4782/2021.Η διαδικαςύα του ϊρθρου 157 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με 

το ϊρθρο 76 του Ν. 4782/2021εφαρμόζεται  ανϊλογα  και  για τον καθοριςμό 
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αποζημύωςησ του  αναδόχου για  τυχόν εργαςύεσ αποκατϊςταςησ ό πρόληψησ κινδύνων 

ςε ϋργα που εκτελϋςθηκαν καθώσ  και ςε  περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ οι βλϊβεσ 

οφεύλονται ςε υπαιτιότητα του κυρύου του ϋργου ό ςε ϊλλη αιτύα που εξαιρεύται από 

την ευθύνη του αναδόχου.Μετϊ την ϋγγραφη διαταγό τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ που 

κοινοποιεύται ςτην Προώςταμϋνη Αρχό εκτελούνται  εργαςύεσ για αποκατϊςταςη 

βλαβών που οφεύλεται ςε χρόςη του ϋργου που παραδόθηκε για χρόςη πριν από την  

παραλαβό, όπωσ ορύζεται ςτην παρ. 10 του ϊρθρου 157 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 76 του Ν. 4782/2021, παρ.11. 

 

 

 

Άρθρο 48ο: Πληροφοριακϋσ πινακύδεσ 

 

48.1 Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τοποθετόςει πληροφοριακϋσ πινακύδεσ με δικϋσ του 

δαπϊνεσ, ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ υπηρεςύασ, ςε ςημεύα που θα υποδεύξει η 

επιβλϋπουςα αρχό.Γνώςη του εγγρϊφου μπορούν αποκτόςουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, 

ϋτςι ώςτε το κόςτοσ καταςκευόσ των δυο πινακύδων να ςυνεκτιμηθεύ ςτην προςφορϊ 

του αναδόχου.Η υπηρεςύα δικαιούται να ζητόςει και την αναγραφό προςθϋτων 

ςτοιχεύων .  

48.2 Η τοποθϋτηςη των πινακύδων θα πρϋπει να γύνει εντόσ τριϊντα ημερολογιακών ημερών 

από την υπογραφό του ςυμφωνητικού. Η ϊρνηςη του ανϊδοχου να τοποθετόςει τισ 

πινακύδεσ ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ και εντόσ του χρονικού 

διαςτόματοσ που ϋχει οριςθεύ, εύναι επαρκόσ λόγοσ για την ϋκπτωςη του  αναδόχου, 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.4782/2021 

και ιςχύει ςόμερα. 

 

 

 

Άρθρο 49ο: Δαπϊνεσ ανατύπωςησ ςυμβατικών τευχών και Διακόρυξησ Δημοπραςύασ 

 

Οι δαπϊνεσ για την ανατύπωςη των ςυμβατικών τευχών,οι δαπϊνεσ για την δημοςύευςη τησ 

αρχικόσ διακόρυξησ ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ που ιςχύουν,καθώσ τα υλικϊ για την 

τόρηςη των ςτοιχεύων του ϋργου (φϊκελοι ςτοιχεύων, τεύχη  ημερολογύων, τεύχη 

επιμετρητικώνκ.λπ.) βαρύνουν τον ανϊδοχο του ϋργου. 

 

 

 

Άρθρο 50ο: Υωτογραφύεσ του ϋργου ςε ψηφιακό μορφό 

  

Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να πϊρει με δαπϊνεσ του, ϋγχρωμεσ φωτογραφύεσ πριν από 

την ϋναρξη των εργαςιών και κατϊ  τα διϊφορα ςτϊδια καταςκευόσ του, καθώσ και μετϊ το 

πϋρασ των εργαςιών, ςτισ οπούεσ τελευταύεσ θα φαύνονται όλεσ οι όψεισ, όλων των 

καταςκευών, καθώσ και πανοραμικϋσ με τα αντύςτοιχα ςχόλια (ημερομηνύα, τύτλοσ ϋργου, θϋςη 

κ.λπ.), ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ. Οι φωτογραφύεσ αυτϋσ πρϋπει να εύναι 

ευκρινεύσ. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει ςτην Τπηρεςύα το ςύνολο των 

φωτογραφιών ςε ψηφιακό μορφό (CD), ςτα πλαύςια του μητρώου του ϋργου, οι οπούεσ θα 

αποτελϋςουν τελικϊ τμόμα του μητρώου του ϋργου. 
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Άρθρο 51ο:Διατϊξεισ που ιςχύουν 

 

Η εκτϋλεςη του ϋργου αυτού γύνεται με τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ 

Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ΥΕΚ147/Α/08-08-2016,όπωσ ιςχύει μετϊ τισ τροποποιόςεισ του Ν.4782/2021 

«Εκςυγχρονιςμόσ, απλοπούηςη και αναμόρφωςη του ρυθμιςτικού πλαιςύου των δημοςύων 

ςυμβϊςεων, ειδικότερεσ ρυθμύςεισ προμηθειών ςτουσ τομεύσ τησ ϊμυνασ και τησ αςφϊλειασ και 

ϊλλεσ διατϊξεισ για την ανϊπτυξη, τισ υποδομϋσ και την υγεύα»και του ϊρθρου 57 του Ν. 

4825/2021, καθώσ και τισ διατϊξεισ του Ν. 3669/2008 «Κύρωςη τησ κωδικοπούηςησ τησ 

νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων ϋργων» ΥΕΚ116/Α/18-06-2008 ςτο μϋροσ που ιςχύουν. 

Οι διατϊξεισ αυτϋσ ςυμπληρώνονται με την παρούςα υγγραφό Τποχρεώςεων και τα υπόλοιπα 

τεύχη των ΌρωνΔημοπρϊτηςησ, καθώσ και οποιαδόποτε ϊλλη τυχόν Νομοθετικό διϊταξη θα 

ιςχύει κατϊ τον χρόνο τησ δημοπρϊτηςησ. 
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Φώηιος Μοσργόποσλος  

 Πολιηικός Μητανικός 
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ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο  

Ο Αναπληρωηής Προϊζηάμενος 

Σετνικής Τπηρεζίας Γήμοσ Αβδήρων 

 

 

 

ησλιανός Υωλίδης  

Πολιηικός  Μητανικός 
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