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Άρκρο 1ο: Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ε..Τ 

 

Το τεφχοσ αυτό τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τουσ γενικοφσ και 

ειδικοφσ όρουσ και τισ ςυμπλθρωματικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ με βάςθ τα οποία  κα 

εκτελεςκεί από τον Ανάδοχο το ζργο, που αναφζρεται ςτθν επικεφαλίδα και περιγράφεται 

ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ 

Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Αϋ/08-08-2016)ςτο μζροσ που ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ του 

Ν.4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 

των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και 

τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία»και τουσ 

όρουσ του Ν. 3669 (Κ.Δ.Ε.) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ Νομοκεςίασ Καταςκευισ 

Δθμοςίων Ζργων» (ΦΕΚ 116/Αϋ/18-06-2008) ςτο μζροσ που ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τα 

υπόλοιπα ςυμβατικά τεφχθ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ιςχφουν,τισ μελζτεσ, ςχζδια 

κ.λπ. που κα χορθγθκοφν από τθν Υπθρεςία κακϊσ και με τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ. 

 

 

Άρκρο 2ο: Αντικείμενο τθσ Εργολαβικισ φμβαςθσ 

 

2.1 Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι θ εκτζλεςθ του ζργου: «ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΒΔΗΡΩΝ», ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ εφαρμογισ, 

τουσ όρουσ των εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν μελζτθσ και τουσ όρουσ δθμοπράτθςισ 

του. 

2.2  Αναλυτικά οι εργαςίεσ, οι ποςότθτεσ κακϊσ οι μονάδεσ μζτρθςθσ των εργαςιϊν περιζχονται 

ςτθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, που ανζρχεται ςτο ποςόν των 50.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των απροβλζπτων, ΓΕ&ΟΕ, απολογιςτικϊν, ΓΕ&ΟΕ απολογιςτικϊν, ανακεϊρθςθσ και του Φ.Ρ.Α. Η μελζτθ 

του ζργου ςυντάχκθκε προκειμζνου να γίνει θ    ςυντιρθςθ   νεκροταφείων  του Διμου Αβδιρων. 

 

Συγκεκριμζνα κα γίνουν  εργαςίεσ  ςτοφσ οικιςμοφσ  .  

 Οικιςμό Ρόρτο Λαγόσ  
Συντιρθςθ τθσ Ρερίφραξθσ και των διαδρόμων  

 Οικιςμόσ  Μυρωδάτου  
Συντιρθςθ  των διαδρόμων  

 Οικιςμόσ Σζλινου  
Συντιρθςθ τθσ Ρερίφραξθσ και των διαδρόμων  

 Οικιςμόσ Διομιδειασ  
Συντιρθςθ τθσ Ρερίφραξθσ και τοποκζτθςθ ςωλινα  και φρεατίων για τθν απορροι τω ομβρίων 

υδάτων   . 

2.3 Αναλυτικά οι ανωτζρω εργαςίεσ περιγράφονται ςτο τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ-

Τιμολόγιο των εγκεκριμζνων τευχϊν τθσ μελζτθσ. 
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2.4 Επιςθμαίνεται ότι θ εκτζλεςθ του ανωτζρω αντικειμζνου κα προχωριςει με τθν ςαφι 

υποχρζωςθ ότι κα τθρθκεί θ Ρεριβαλλοντικι Νομοκεςία χωρίσ τθν απαίτθςθ καμίασ 

πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ του αναδόχου για τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων.   

 

 

Άρκρο 3ο: Ευκφνθ καλισ εκτζλεςθσ των ζργων 

 

3.1 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα με όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ και τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ.  Ο 

Ανάδοχοσ διατθρεί τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν καλι εκτζλεςθ των ζργων. 

3.2 Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, για τθν εφαρμογι τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κακϊσ και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ 

είναι ο Ανάδοχοσ και οποιοςδιποτε ζλεγχοσ αςκθκεί από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει 

κακόλου τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ του. 

3.3 Ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι και χρθςιμοποίθςθ των 

απαραίτθτων υλικϊν και γενικά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ παροφςθσ Συγγραφισ, τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ και τα λοιπά εγκεκριμζνα ςυμβατικά 

τεφχθ και ςχζδια.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφςει με δικι του δαπάνθ όλα τα 

υλικά, εργατικά και μθχανιματα που είναι αναγκαία για τθν καταςκευι του ζργου, κακϊσ 

και για τθ μεταφορά τουσ από τισ πθγζσ λιψθσ τουσ.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ να 

επιςκευάηει, ςυντθρεί και αςφαλίηει με δικζσ του δαπάνεσ τα μθχανιματα και εργαλεία 

ζναντι παντόσ κινδφνου. 

3.4 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφμφωνα με τα γενικά και 

λεπτομερειακά ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κακϊσ και με τυχόν ςυμπλθρωματικά κατά 

το ςτάδιο τθσ καταςκευισ που κα εγκρικοφν από τον Εργοδότθ.Για όλεσ τισ εργαςίεσ που 

κα εκτελεςκοφν ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτισ εγκεκριμζνεσ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσκαι ςτα εγκεκριμζνα τεφχθ τθσ μελζτθσ. 

3.5 θτά κακορίηεται ότι οι τιμζσ του τιμολογίου προςφοράσ αποτελοφν τθν πλιρθ αποηθμίωςθ 

του Αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου και καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ δεν 

δικαιοφται ο Ανάδοχοσ από τισ δυςκολίεσ που κα αντιμετωπίςει κατά το ςτάδιο τθσ 

καταςκευισ.  

3.6 Οποιαδιποτε ηθμιά ςτο ζργο είτε ςτα μθχανιματα, είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξια, 

λατομεία κ.λπ.), που προζρχεται από οποιαδιποτε αιτία ι δολιοφκορά κατά τθ διάρκεια 

τθσ εργολαβίασ, πλθν ανωτζρασ βίασ, βαρφνει τον Ανάδοχο, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ 

και να τθν αποκαταςτιςει. 

3.7 Οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι 

και ςε περιουςίεσ τρίτων που οφείλονται ςε αμζλεια ι υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του 

Αναδόχου, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον Ανάδοχο. 

3.8 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων όλα τα απαιτοφμενα μζτρα 

αςφαλείασ που επιβάλλονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ, 

κακϊσ και κάκε άλλο μζτρο που αναφζρεται ςτουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ πρόλθψθσ 

ατυχθμάτων και ςτισ οδθγίεσ και τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

3.9 Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβων, για τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε φφςθσ 

εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τισ υπόψθ 

εργαςίεσ, ζςτω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί ζχουν τφχει τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ. 
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Άρκρο 4ο: Σεχνικζσ προδιαγραφζσ που ιςχφουν 

 

Για το ζργο αυτό ιςχφουν οι παρακάτω Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν: 

 

4.1 Οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) που εγκρίκθκαν με τθν αρικ. 

ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 Απόφαςθ «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν 

Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα» (ΦΕΚ 

2221/Β/30-07-2012), του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων και αφοροφν ςτισ κατθγορίεσ των εργαςιϊν που 

περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα εργολαβία. Με τθν με αρ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 

4607/Β’/13-12-19) απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν & Μεταφορϊν εγκρίκθκαν 

εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ  Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε 

όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ. Η ιςχφσ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, ςφμφωνα με απόφαςθ 

με αρ. Δ22/οικ.1989/12-03-2020 (ΦΕΚ 1437/Β/16-04-2020) του Υπουργοφ Υποδομϊν & 

Μεταφορϊν άρχιηε τθν 01-09-2020 και πιρε παράταςθ για τθν 01-03-2021 με τθν υπ’ αρ. 

102843/19-11-2020 (ΦΕΚ 5234/Β/26-11-2020) Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν & 

Μεταφορϊν. 

4.2 Πςεσ τυχόν από τισ πρότυπεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα εκνικά κανονιςτικά κείμενα 

(Υπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Ρροδιαγραφζσ κ.λπ.) εξακολουκοφν να ιςχφουν, με τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ εγκρικείςεσ ΕΤΕΡ ι δεν περιλαμβάνονται 

ςτο κεματολόγιο αυτϊν εξακολουκοφν να ιςχφουν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται 

ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (hEN) που ζχουν κεςπιςκεί με τισ 

ςχετικζσ ΚΥΑ.   

4.3 Το τεφχοσ ‘’Ρινακίδεσ ςθμάνςεωσ οδϊν’’ που εκδόκθκε το 1974 από το τμιμα κυκλοφορίασ 

(Α6) του ΥΔΕ, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το τεφχοσ ‘’Τεχνικζσ Οδθγίεσ 

Κατακόρυφθσ Σιμανςθσ Τυπικοφ Οδικοφ Δικτφου’’ που εκδόκθκε το 1992 από τθν 

Διεφκυνςθ Μελετϊν Ζργων Οδοποιίασ του ΥΡΕΧΩΔΕ.  

4.4 Στα πεδία που δεν καλφπτονται από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, τουσ κανονιςμοφσ τθσ 

Υπθρεςίασ, και τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ DIN που ιςχφουν,  για μεν τισ καταςκευζσ 

ιςχφουν οι Ρρότυπεσ Ρροδιαγραφζσ  του  BUREAU  OF PUPLIC ROADS (STANDARD 

SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF ROADS AND BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY 

PROJECTS EP-GI 1975) για τισ δειγματολθψίεσ και ελζγχουσ των υλικϊν οι προδιαγραφζσ και 

μζκοδοι δειγματολθψίασ και ελζγχου τθσ AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY 

OFFICIALS  (Α.Α.S.H.O.) και ςυμπλθρωματικά οι προδιαγραφζσ τθσ AMERICAN SOCIETY OF 

TESTING AND ΜATERIALS (A.S.T.M.) ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ.Επιςθμαίνεται 

ότι ζχουν παφςει να ιςχφουν όςα από τα εκνικά κανονιςτικά κείμενα αντίκεινται ςτισ 

εγκρικείςεσ τετρακόςιεσ ςαράντα (440) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

4.5 Οι ςχετικζσ αποφάςεισ, εγκφκλιοι, κανονιςμοί και διατάξεισ που ιςχφουν για τθ μελζτθ και 

τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ζργων. 

4.6 Ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2016 (ΚΤΣ-2016), όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικ. 

Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαςθ (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και οι υπ’ αρικμ. 

ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 29/05-12-2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) και  ΔΝΣγ/23597/ΦΝ 429/19-05-

2017 (ΦΕΚ 1839/Β/25-05-2017) αποφάςεισ τροποποίθςισ τθσ. 
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4.7 Η με αρ. ΔΙΡΑΔ/372/14 (ΦΕΚ 1457/Β/06-06-2014) Απόφαςθ «Ζγκριςθ εφαρμογισ και 

χριςθσ των Ευρωκωδίκων ςε ςυνδυαςμό με τα αντίςτοιχα Εκνικά προςαρτιματα». 

4.8 Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ (ΕΚΩΣ-2000), ο οποίοσ εγκρίκθκε με 

τθν υπουργικι Αποφ-Δ17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000). 

4.9 Ο Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ ζκδοςθ 2000 (Ε.Α.Κ. 2000), όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε με 

τθν υπ’ αρ. Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15-12-99 απόφαςθ (ΦΕΚ 2184/Β’/20-12-1999) και τισ 

ιςχφουςεσ τροποποιιςεισ τουσ.  

4.10 Ο Νζοσ Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Χαλφβων οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-

07-2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008). 

4.11 Οι Οδθγίεσ Μελετϊν Οδικϊν Ζργων (ΟΜΟΕ) – Συςτιματα Αναχαίτιςθσ Οχθμάτων (ΣΑΟ) 

(Απόφαςθ Αρικμ. ΔΜΕΟ/ο/612/16-02-2011 (ΦΕΚ 702/Β’/29-04-2011)) και τυχόν 

επικαιροποίθςθ αυτϊν, με τθν υποχρζωςθ μετά το πζρασ των εργαςιϊν τθσ υποβολισ εκ 

μζρουσ του αναδόχου υπεφκυνθσ διλωςθσ, ότι τα ςτθκαία τοποκετικθκαν ςφμφωνα με το 

εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ τθσ εταιρίασ για το ςυγκεκριμζνο τφπο ςυςτιματοσ αναχαίτιςθσ  

οχθμάτων κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, όπωσ αυτό ζχει εγκρικεί από τθν υπθρεςία. 

4.12 H εγκφκλιοσ  27/15-10-2012 ςχετικά με τα «απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 

εργοτάξιο».  

4.13 Οι Ρεριβαλλοντικοί όροι όπωσ εγκρίκθκαν από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, εφόςον 

απαιτοφνται. 

4.14 Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) ‘’Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ’’ όπωσ τροποποιικθκε 

από το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α), κακϊσ και τον Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α) και τθν Υ.Α. 

37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), με τθν οποία τροποποιείται θ απόφαςθ 1958/2012. 

4.15 Αν ςτα τεφχθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν υπάρχουν όροι, διατάξεισ, περιοριςμοί και 

αρικμθτικά όρια που πικανά ζρχονται ςε αντίκεςθ ι και αντίφαςθ με τα αναφερόμενα ςτθν 

παροφςα Ε.Σ.Υ. ι με τουσ όρουσ του Τιμολογίου για ζνα και το αυτό κζμα, ιςχφ ζχουν κατά 

ςειρά οι όροι και διατάξεισ του Τιμολογίου και τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. 

4.16 Οποιαδιποτε νομοκεςία ιςχφει κατά τθν θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ του ζργου.  

4.17 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν πιςτι και ακριβι εφαρμογι των διατάξεων που 

κακορίηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτα 

αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου. 

4.18 Διευκρινίηεται ότι όλα τα ζργα που υπειςζρχονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ υπόκεινται ςτισ 

διατάξεισ των κανονιςμϊν που ιςχφουν και τισ ςχετικζσ με αυτοφσ εγκυκλίουσ και 

αποφάςεισ. 

4.19 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 

πιςτοποιθτικά, ISO κ.λπ. των υλικϊν που ενςωματϊνονται ςτο ζργο, κακϊσ και των 

πιςτοποιθτικϊν των εκτελοφμενων εργαςιϊν ςε επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά.  

 

 

Άρκρο 5ο: Εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ 

 

5.1 Ρριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κατακζτει εγγφθςθ καλισ  εκτζλεςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, ςτο μζροσ που ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςθ 

του από το άρκρο 21 του Ν.4782/2021, καιανζρχεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5 %), επί 

τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ  Φ.Ρ.Α.. 



Σελίδα 6 από 52 

 

 

5.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςθ του από το άρκρο 21 του Ν.4782/2021. 

5.3 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των. 

 

 

Άρκρο 6ο: φμβαςθ καταςκευισ του ζργου. 

 

Ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 135 του Ν.4412/2016 ςτο μζροσ που ιςχφει  

6.1 Η ςφμβαςθ ςυνάπτεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 105 του Ν.4412/2016,όπωσ 

ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςθ του από το άρκρο 45 του Ν. 4782/2021.Η ζκπτωςθ κατά τθν 

παρ. 7 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016 κθρφςςεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ 

υπθρεςίασ και κατ’ αυτισ ο ανάδοχοσ δικαιοφται να υποβάλει ζνςταςθ εντόσ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 135 του ν. 4412/2016. Η 

εμπρόκεςμθ υποβολι ζνςταςθσ αναςτζλλει τθν επιβλθκείςα ζκπτωςθ από τθ ςφμβαςθ. Επί 

τθσ ενςτάςεωσ αποφαςίηει οριςτικά θ Ρροϊςταμζνθ αρχι.  

6.2 Κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα του και τθν ακριβι 

διεφκυνςι του. Μζχρι τθν πλιρθ εκκακάριςθ τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ κάκε μεταβολι 

των ςτοιχείων αυτϊν δθλϊνεται υποχρεωτικά και χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ διευκφνουςα 

υπθρεςία. Διαφορετικά κάκε κοινοποίθςθ που γίνεται ςτθν παλαιότερθ διεφκυνςθ που ζχει 

δθλϊςει ο ανάδοχοσ, επιφζρει όλα τα νόμιμα αποτελζςματά τθσ.  

6.3 Ο ανάδοχοσ, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δθλϊνει εγγράφωσ για τθν παραλαβι των 

εγγράφων εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο πρόςωπο, κάτοικο τθσ ζδρασ τθσ διευκφνουςασ 

υπθρεςίασ, το οποίο εγκρίνεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Η διλωςθ του αναδόχου 

ςυνοδεφεται από διλωςθ και του εξουςιοδοτοφμενου προςϊπου ότι αποδζχεται τον 

γενόμενο διοριςμό του. Κάκε κοινοποίθςθ προσ αυτόν κεωρείται ότι γίνεται προσ τον 

ανάδοχο. Αντικατάςταςθ του προςϊπου αυτοφ είναι δυνατι με ανάλογθ εφαρμογι τθσ 

παραπάνω διαδικαςίασ. Η αντικατάςταςθ ιςχφει μόνο μετά τθν αποδοχι του νζου 

προςϊπου από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Η Διευκφνουςα Υπθρεςία ζχει πάντοτε το 

δικαίωμα να ηθτά τθν αντικατάςταςι του, αν αυτόσ αρνθκεί τθν παραλαβι εγγράφων ι 

απουςιάηει ςυςτθματικά από τθν ζδρα του ι γενικά κρικεί ακατάλλθλοσ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ορίςει χωρίσ καμιά κακυςτζρθςθ νζο 

εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο.  

6.4 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ ζργου, επανυπολογίηονται, ςε ςυνδυαςμό 

με τθν ζκπτωςθ, οι προβλεπόμενεσ δαπάνεσ για το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α.), τθν 

ανακεϊρθςθ και γενικά οτιδιποτε προβλζπεται πζραν τθσ δαπάνθσ καταςκευισ του ζργου. 

6.5 Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα τθσ παραγράφου 7 του 

άρκρου 45 του Ν.4782/2021που αντικακιςτά το άρκρο 105 του Ν.4412/2016 και άρκρου 

135 του Ν. 4412/2016. Τα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά 

όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται  ωσ κατωτζρω: 

  

1. Το ςυμφωνθτικό. 

2. Η Διακιρυξθ. 

3. Η Οικονομικι Ρροςφορά. 



Σελίδα 7 από 52 

 

 

4. Το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ  

5. Η Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.).  

7. Ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 

8. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου.  

9. Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

 

6.6 Επίςθσ, ςυμβατικι ιςχφ ζχουν, επόμενεσ των αναφερόμενων ςτθν προθγοφμενθ 

παράγραφο, επειδι είναι δθμοςιευμζνα κείμενα: 

(1)   Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια. 

(2) Οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), που εγκρίκθκαν με τθν αρικ. 

ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 Απόφαςθ «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν 

Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα» 

(ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012), του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων. Με τθν με αρ. Δ22/4193/22-

11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν & Μεταφορϊν 

εγκρίκθκαν εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ  Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι 

εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ. Η ιςχφσ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, 

ςφμφωνα με απόφαςθ με αρ. Δ22/οικ.1989/12-03-2020 (ΦΕΚ 1437/Β/16-04-2020) του 

Υπουργοφ Υποδομϊν & Μεταφορϊν άρχιηε τθν 01-09-2020 και πιρε παράταςθ για τθν 

01-03-2021 με τθν υπ’ αρ. 102843/19-11-2020 (ΦΕΚ 5234/Β/26-11-2020) Απόφαςθ του 

Υπουργοφ Υποδομϊν & Μεταφορϊν. 

(3)   Οι Ευρωκϊδικεσ. 

(4)   Πςεσ από τισ Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του ΥΡΕΧΩΔΕ (ι του τ. ΥΔΕ) και 

προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και ISO δεν αντίκεινται ςτισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ. 

 

Συμβατικι ιςχφ, για τθν ςφνταξθ Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ζχουν και οι επίςθμεσ αναλφςεισ που 

αναφζρονται ςτθν  Ε.Σ.Υ. Σε περίπτωςθ τυχόν αςυμφωνίασ ςτο περιεχόμενο ενόσ και του 

αυτοφ από τα παραπάνω ςυμβατικά ςτοιχεία του παρόντοσ άρκρου, θ τελικι επιλογι κα 

ανικει ςτθν Υπθρεςία και ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί αναντίρρθτα ς' 

αυτιν, χωρίσ να δικαιοφται να προβάλλει οποιαδιποτε απαίτθςθ για αποηθμίωςθ από 

αυτιν τθν αιτία. 

 

 

Άρκρο 7ο: Προκεςμίεσ 

 

7.1 Το ζργο κα καταςκευαςκεί ςε προκεςμία  δϊδεκα (12) θμερολογιακϊν  μθνϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ραράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ δίνεται, ςφμφωνα με το 

άρκρο 147του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 66 του Ν.4782/2021.Πλεσ 

οι προκεςμίεσ αρχίηουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

7.2 Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ υπερβεί με υπαιτιότθτα του τθ ςυνολικι και τισ τυχόν 

τεκείςεσ τμθματικζσ προκεςμίεσ καταςκευισ του ζργου, επιβάλλονται ςτον ανάδοχο 

ποινικζσ ριτρεσ και λοιπζσ κυρϊςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 148 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ςφμφωνα με το άρκρο 67 του Ν.4782/2021. 
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Άρκρο 8ο: Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου - Οργανόγραμμα του εργοταξίου. 

 

Ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του άρκρου 145 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 64 

του Ν. 4782/2021. 

8.1 Σε κάκε ςφμβαςθ καταςκευισ ζργου ορίηεται προκεςμία για τθν περάτωςι του ςτο ςφνολο 

και κατά τμιματα. Μζςα ςε προκεςμία που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από δεκαπζντε (15) θμζρεσ και να υπερβαίνει τισ 

τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι και 

τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ, ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία το 

χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, το οποίο τθρεί τισ προβλζψεισ των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ. Αν το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ιταν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ, το χρονοδιάγραμμα που υποβλικθκε από τον 

οικονομικό φορζα που αναδείχκθκε ανάδοχοσ, μπορεί να ςυνιςτά το «εγκεκριμζνο 

χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου», ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

8.2 Η διευκφνουςα υπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ το χρονοδιάγραμμα και 

μπορεί να τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου ιδίωσ, αναφορικά με τθν 

καταςκευαςτικι αλλθλουχία, τθν καταςκευαςιμότθτα τθσ μεκοδολογίασ και τθν επίτευξθ 

των χρονικϊν οροςιμων τθσ ςφμβαςθσ. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί 

ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου. Αν θ ζγκριςθ δεν γίνει μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία ι αν 

μζςα ςτθν προκεςμία αυτιν δεν ηθτιςει γραπτά θ διευκφνουςα υπθρεςία διευκρινίςεισ ι 

αναμορφϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ, το χρονοδιάγραμμα κεωρείται ότι ζχει εγκρικεί από τθν 

Ρροϊςταμζνθ Αρχι του ζργου, εκτόσ αν τοφτο ζχει ςυνταχκεί κατά παράβαςθ των 

αναφερομζνων ςτθν διακιρυξθ. Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται, 

όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν. Η ζναρξθ 

των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Η μθ τιρθςθ των ανωτζρω 

προκεςμιϊν με υπαιτιότθτα του αναδόχου ςυνεπάγεται τθν επιβολι των διοικθτικϊν και 

παρεπόμενων χρθματικϊν κυρϊςεων, αποτελεί λόγο ζκπτωςθσ του αναδόχου και αποτελεί 

πεικαρχικό αδίκθμα για τα αρμόδια όργανα του φορζα καταςκευισ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 141 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςι του 

από το άρκρο 60 του Ν. 4782/2021. 

 

8.3 Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

Το χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου, θ οποία κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ και πάντωσ, ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να 

εκτελεςκοφν. Το χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα, που 

περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα 

εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. Σε ζργα 

προχπολογιςμοφ άνω του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) ευρϊ είναι υποχρεωτικι θ 

ςφνταξθ τευχϊν ι διαγραμμάτων με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ. Σε ζργα 
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μικρότερου προχπολογιςμοφ μπορεί να προβλζπεται θ ςφνταξθ τευχϊν ι διαγραμμάτων με 

τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 

8.4 O ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν 

πάροδο τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 2 του άρκρου 138 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει μετά τθν 

αντικατάςταςι του με το άρκρο 59 του Ν. 4782/2021, να ςυντάξει και να υποβάλει 

οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθ 

ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι 

ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

 

 

Άρκρο 9ο: Ποινικζσ ριτρεσ 

 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ υπερβεί με υπαιτιότθτα του τθ ςυνολικι και τισ τυχόν 

τεκείςεσ τμθματικζσ προκεςμίεσ καταςκευισ του ζργου, επιβάλλονται ςτον ανάδοχο 

ποινικζσ ριτρεσ και λοιπζσ κυρϊςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 148 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 67 του Ν.4782/2021. 

Άρκρο 10ο: Προςωρινζσ καταλιψεισ - απαλλοτριϊςεισ 

 

10.1 Αν κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ του ζργου προκφψουν οποιεςδιποτε δυςχζρειεσ λόγω 

απαιτοφμενων απαλλοτριϊςεων, τότε ο ανάδοχοσ ειδοποιεί τθν Υπθρεςία ζγκαιρα, για τθν 

λιψθ των απαραίτθτων μζτρων και οδθγιϊν. 

10.2 Τυχόν κακυςτεριςεισ, που κα προκφψουν απ' τθν ανωτζρω αιτία, λαμβάνονται υπόψθ 

μόνο αν πράγματι επίδραςαν ςτθν πρόοδο τθσ καταςκευισ του ζργου. 

 

 

Άρκρο 11ο:  Χρόνοσ εγγφθςθσ- Παραλαβι ζργου- Διοικθτικι Παραλαβι του Ζργου - Δοκιμζσ 

εγκαταςτάςεων 

 

11.1 Χρόνοσ εγγφθςθσ 

Κατά τον χρόνο τθσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου οφείλει να το επικεωρεί κατά 

κανονικά χρονικά διαςτιματα και να το διατθρεί ςε αρίςτθ κατάςταςθ, χωρίσ πρόςκετθ 

αμοιβι γι' αυτό. Γενικά για τθν υποχρεωτικι ςυντιρθςθ των ζργων και το χρόνο εγγφθςθσ 

ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 171 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 

άρκρο 85 του Ν. 4782/2021. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν επανορκϊςει βλάβθ ι 

ηθμιά για τθν οποία ευκφνεται ο ίδιοσ, μζςα ςτθν προκεςμία που κα του οριςκεί για το 

ςκοπό αυτό, ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει τθν επανόρκωςθ αυτι απ' 

ευκείασ, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου. 

 

11.2 Παραλαβι του ζργου 

Α) Για τθν Διοικθτικι Ραραλαβι ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 169 του Ν.4412/2016, 

όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 83 του Ν.4782/2021, κακϊσ επίςθσ και τα 

παρακάτω:  

i) Αν από τθ ςφμβαςθ προβλζπεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν παράλλθλα προσ τθ χριςθ 

του ζργου, δεν απαιτείται θ διενζργεια διοικθτικισ παραλαβισ. Το ίδιο ιςχφει αν θ 
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παράλλθλθ χριςθ προκφπτει από τθ φφςθ των εργαςιϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ 

μπορεί να διενεργείται διοικθτικι παραλαβι του ζργου μετά από ςχετικι απόφαςθ 

τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ.  

ii) Η παραπάνω χριςθ που διζπεταιαπό τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν. 4412/2016, 

όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 83 του Ν. 4782/2021, δεν αποδεικνφει ότι ο 

εργοδότθσ παρζλαβε το ζργο ι ότι αυτό εκτελζςτθκε καλά και διατθρεί όλα τα 

δικαιϊματα του να ελζγξει και να παραλάβει εν καιρϊ το ζργο, ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ και τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Επίςθσ, δεν απαλλάςςει τον 

ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ. 

Β) Για τθν Παραλαβι του ζργου,ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 172 του Ν. 4412/2016, 

όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκεμε το άρκρο 86 του Ν. 4782/2021. 

 

 

11.3  Δοκιμζσ εγκαταςτάςεων 

Για τθ ςυναρμολόγθςθ τυχόν μθχανθμάτων, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

περιοριςκεί ςτον εντόσ του εργοταξίου χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν επίβλεψθ και να 

πάρει τα κατάλλθλα μζτρα για να μθν παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία του εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ άλλων εργολαβιϊν. Επιπλζον, πριν τθν ζκδοςθ τθσ Βεβαίωςθσ Ρεράτωςθσ των 

εργαςιϊν από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει εκτελζςει 

επιτυχϊσ, παρουςία τθσ επίβλεψθσ, τισ δοκιμζσ όλων των Η/Μ εγκαταςτάςεων και να ζχει 

λάβει όλεσ τισ ςχετικζσ εγκρίςεισ, αν απαιτοφνται (π.χ. Ρυροςβεςτικι κ.λπ.).   

 

 

Άρκρο 12ο:Μελζτθ των ςυνκθκϊν του ζργου - Ώρεσ εργαςίασ - Ευκφνθ του αναδόχου για τθν 

εφαρμογι τθσ μελζτθσ και για τθν ποιότθτα του ζργου 

 

12.1 Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι αποδζχεται ότι είναι 

απόλυτα ενιμεροσ τθσ φφςθσ και τοποκεςίασ του ζργου, των γενικϊν και τοπικϊν 

ςυνκθκϊν εκτζλεςισ του, κυρίωσ όςον αφορά τισ κάκε είδουσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, κζςεισ 

προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ προϊόντων εκςκαφισ, τισ μεταφορζσ, διάκεςθ, 

διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, φπαρξθ εργατοτεχνικοφ γενικά προςωπικοφ, νεροφ, 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ, οδϊν, του τυχόν υπάρχοντοσ δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ 

περιοχισ, του φόρτου τθσ υπάρχουςασ κυκλοφορίασ, το ευμετάβλθτο των καιρικϊν 

ςυνκθκϊν, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ, ποιότθτα και ποςότθτα 

των υλϊν που μποροφν να ςυναντθκοφν πάνω και κάτω από το ζδαφοσ κλπ. 

12.2 Σθμειϊνεται ότι οι ευκφνεσ για αλλθλογραφία και ςυνεννοιςεισ που ενδζχεται να 

χρειαςτοφν με τουσ διάφορουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, υπθρεςίεσ κ.λπ. ανικουν 

όλεσ ςτον ανάδοχο.  Πλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ κα γίνονται με γνϊςθ τθσ Επίβλεψθσ. Ζτςι, θ 

αλλθλογραφία κα γίνεται μζςω τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Υπθρεςίασ ι με κοινοποίθςθ των 

εγγράφων ςτθν Επίβλεψθ. 

12.3 Επίςθσ, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, ο ανάδοχοσ κεωρείται ότι αποδζχεται και ότι 

είναι απόλυτα ενιμεροσ για το είδοσ και τα μζςα ευκολίασ τα οποία κα απαιτθκοφν πριν 

από τθν ζναρξθ και κατά τθν πρόοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και οποιαδιποτε άλλα 

ηθτιματα, τα οποία κατά οποιοδιποτε τρόπο, μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν 

πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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12.4 Ακόμα, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ο ανάδοχοσ κεωρείται ότι αποδζχεται ότι ζχει 

μελετιςει, με ςκοπό να ςυμμορφωκεί, τα εγκεκριμζνα διαγράμματα τθσ μελζτθσ κακϊσ και 

τα λοιπά ςτοιχεία του ζργου, τα οποία περιλαμβάνονται ςτον φάκελο τθσ μελζτθσ του 

ζργου και ότι αυτά ςυνιςτοφν τθ βάςθ τθσ ςφμβαςισ του. 

12.5 Ραράλειψθ του αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ 

ςυμμόρφωςι του προσ τθ ςφμβαςθ. 

12.6 Επιςθμαίνεται ότι, προκειμζνου να τθρθκεί θ κακοριςκείςα για τθν παροφςα εργολαβία 

προκεςμία, ο ανάδοχοσ είναι δυνατόν να υποχρεωκεί ςε ςυνεχι εργαςία μζχρι και 

ολόκλθρο 24ωρο (τρεισ βάρδιεσ), μθ εξαιρουμζνων Κυριακϊν και Εορτϊν.Για τθν 

ενδεχόμενθ αυτι ςυνεχι εργαςία, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ, ζςτω και 

αν διαταχκεί από τθν Υπθρεςία και οδθγιςει τελικά ςε ολοκλιρωςθ των τμθμάτων ι όλου 

του ζργου πριν λιξουν οι αντίςτοιχεσ μερικζσ ι ολικζσ προκεςμίεσ. 

12.7 Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 ςτο μζροσ 

που ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ του Ν.4782/2021τόςο για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ όςο 

και για τθν ποιότθτα και τθν αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ. Ο 

πάςθσ φφςεωσ ζλεγχοσ που αςκείται από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο κατά 

κανζνα τρόπο από τθν ευκφνθ αυτι. 

12.8 Επίςθσ, ο ανάδοχοσ είναι εξ' ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των υλικϊν που 

κα χρθςιμοποιιςει, τθν χρθςιμοποίθςι τουσ και τθν εκτζλεςθ γενικά τθσ εργαςίασ, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των ςχετικϊν προτφπων τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 

 

 

Άρκρο 13ο: Προςτατευτικά μζτρα κυκλοφορίασ 

 

13.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ κατά το ςτάδιο εκτελζςεωσ των εργαςιϊν του ζργου να 

προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των 

πεηϊν και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με: 

- Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΙ:«Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων 

Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

- Τθν ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΙ «Υποχρεϊςεισ καιμζτρα για 

τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςεκοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται για τθνκυκλοφορία πεηϊν» 

- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, Ν.2696/99(αρ. 9 – 11 καιαρ.52)και τθν 

τροποποίθςθ αυτοφ με το Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46) και γενικά όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει ςιμερα. 

13.2 Οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςιμανςθσ και εξοπλιςμοφ εκτροπϊν ι παρακάμψεων τθσ 

κυκλοφορίασ για τθν καταςκευι του ζργου κα εκτελοφνται βάςει μελζτθσ ςυνταςςόμενθσ 

από μελετθτι (χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι),  ο οποίοσ κα διακζτει πτυχίο κατθγορίασ 10, τάξθσ 

Α ,ελεγχόμενθσ από τθν Υπθρεςία, το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, τθν Δ/νςθ Ρ.Ε.Χ.Ω. τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (ζκδοςθ απόφαςθσ) και τζλοσ τθν Αςτυνομικι Διεφκυνςθ 

Ξάνκθσ (ζκδοςθ απόφαςθσ). 
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13.3 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ εκτελζςει πλθμμελϊσ τθ ςιμανςθ υπόκειται ςε ανζκκλθτθ 

ποινικι ριτρα 15 € για κάκε κακϊσ τοποκετθμζνο ςιμα, ι μθ τοποκετθμζνο ςτθ κζςθ που 

επιβάλλεται. 

13.4 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προβεί ςτθν ζγκαιρθ εκτζλεςθ τθσ ςθμάνςεωσ που 

αναφζρκθκε ανωτζρω, θ Υπθρεςία ανεξάρτθτα από τθν εφαρμογι των κυρϊςεων των 

προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ διατάξεισ "περί δθμοςίων ζργων" ςτισ οποίεσ 

περιλαμβάνεται και θ περί εκπτϊςεωσ του εργολάβου κφρωςθ, μπορεί να εκτελζςει τθν 

ςιμανςθ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου, ο οποίοσ δεν παφει και ςτθν 

περίπτωςθ αυτι να ζχει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα που κα ςυμβεί από τθν 

αμζλειά του αυτι. Η δαπάνθ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςε βάροσ του αναδόχου εργαςίασ 

εκπίπτει από τον Λογαριαςμό του. 

 

 

Άρκρο 14ο: Εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ 

 

14.1 Ο ανάδοχοσ οφείλει να πάρει, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, τα κατάλλθλα μζτρα κατά τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ του, ϊςτε να μθ παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία 

γενικά οχθμάτων και πεηϊν (από τθ διακίνθςθ των μθχανικϊν μζςων, τθν εκτζλεςθ των 

ζργων, τθν απόκεςθ υλικϊν, τθ δθμιουργία βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και καταςκευϊν 

κ.λπ.), όπωσ π.χ. καταςκευι μικροφ μικουσ οδϊν παράκαμψθσ ι προςπελάςεων πεηϊν 

προσ οικοδομζσ ι αγροφσ. 

14.2 Επίςθσ, πρζπει να ζχει υπόψθ του  ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχθμα βάρουσ 

μεγαλφτερου από εκείνο για το οποίο ζχει υπολογιςκεί θ αντοχι του οδοςτρϊματοσ, ϊςτε 

να αποφευχκεί θ καταςτροφι του.Για το λόγο αυτό πρζπει προθγουμζνωσ, ςε ςυνεννόθςθ 

με τισ αρμόδιεσ αρχζσ, να εξακριβϊνει τθν αντοχι του οδοςτρϊματοσ και των 

καταςτρωμάτων των γεφυρϊν και άλλων τεχνικϊν ζργων τθσ οδοφ.Σε περίπτωςθ που είναι 

αδφνατθ θ διζλευςθ βαρζων οχθμάτων ι μθχανθμάτων, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, 

πάντα μετά από ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ αρχζσ, να κάνει τισ αναγκαίεσ ενιςχφςεισ, 

αντιςτθρίξεισ κ.λπ. ι να βρει οποιοδιποτε άλλο τρόπο διαβάςεωσ. 

14.3 Οπωςδιποτε είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντθρεί τουσ δρόμουσ που χρθςιμοποιεί, ςε όλθ τθ 

διάρκεια τθσ πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ εκ μζρουσ 

του Δθμοςίου. 

 

 

Άρκρο 15ο: Μζτρα προςταςίασ των καταςκευϊν και εργαςίεσ παραλλαγισ δικτφων Ο.Κ.Ω. κλπ. 

 

15.1 Κάκε είδουσ εργαςίεσ όπωσ εκςκαφϊν, καταςκευισ τεχνικϊν ζργων, οδοςτρωςίασ κ.λπ. κα 

πρζπει να εκτελοφνται με ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ περιοχζσ όπου υπάρχουν εγκαταςτάςεισ 

κάκε φφςθσ που παραμζνουν. Τζτοιεσ εγκαταςτάςεισ είναι οικοδομζσ, οδοςτρϊματα, 

περιφράξεισ, τεχνικά ζργα, δίκτυα κοινωφελϊν οργανιςμϊν ι κοινοτικϊν ι ιδιωτικϊν 

εκμεταλλεφςεων όπωσ αρδευτικά φρζατα, αρδευτικοί αφλακεσ, δίκτυα τροφοδοτικά ι 

διανομισ θλεκτρικοφ, νεροφ, μεταφοράσ φωνισ & δεδομζνωνκλπ. Η επιηθτοφμενθ 

ιδιαίτερθ προςοχι αποςκοπεί ςτο να αποφευχκοφν ηθμιζσ, ατυχιματα, βλάβεσ, 

δυςλειτουργίεσ κ.λπ. για τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ. Ππου θ 

επίβλεψθ κρίνει ότι απαιτείται αντιςτιριξθ των παρειϊν τθσ εκςκαφισ του χάνδακα των 
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ςωλθνϊςεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίασ οχθμάτων ι οικοδομισ κοντά ςτο όρυγμα), ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να προτείνει προσ ζγκριςθ ςτθν υπθρεςία και να το εφαρμόςει το 

κατάλλθλο ςφςτθμα αντιςτιριξισ τουσ χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

15.2 Οποιαδιποτε ηθμία, θ οποία οφείλεται ςε αμζλεια του αναδόχου ι ςτον τρόπο με τον 

οποίο εκτελεί αυτόσ το ζργο ι ςε αμζλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ των ζργων, 

βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει με 

δαπάνεσ του. 

15.3 Καμία αξίωςθ του αναδόχου από τισ παραπάνω αναφερκείςεσ αιτίεσ κα γίνει αποδεκτι.  Οι 

τιμζσ του Τιμολογίου είναι ενιαίεσ και αμετάβλθτεσ, ανεξάρτθτα από τισ δυςκολίεσ 

κυκλοφορίασ ι άλλου αιτίου, τθν ζκταςθ των εργαςιϊν και τθ δυνατότθτα ι το ςυμφζρον 

χριςθσ μθχανικϊν μζςων (ελαφρϊν, μεςαίων, βαρζων) ι εκτζλεςθσ με τα χζρια. 

15.4 Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι ςε μερικά τμιματα του εφρουσ κατάλθψθσ των 

ζργων και κοντά ς' αυτά, πικανό να βρίςκονται ςτφλοι τθσ ΔΕΗ και ΟΤΕ, ςωλινεσ φδρευςθσ 

κλπ. Ζτςι, κα παραςτεί ανάγκθ, παράλλθλα προσ τισ εργαςίεσ καταςκευισ των ζργων που 

κα εκτελοφνται από αυτόν, να εκτελεςκοφν από τισ αρμόδιεσ εταιρείεσ ι Οργανιςμοφσ, 

Υπθρεςίεσ ι και τον ίδιο και εργαςίεσ για τθ μετατόπιςθ ςτφλων ι τθν απομάκρυνςθ 

γραμμϊν κλπ. 

15.5 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενεργεί και να οχλεί τισ παραπάνω εταιρείεσ, 

Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ κ.λπ. για τθν επίςπευςθ τθσ απομάκρυνςθσ των πιο πάνω 

εμποδίων, να διευκολφνει απροφάςιςτα τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν χωρίσ να 

δικαιοφται να προβάλει οποιαδιποτε αξίωςθ αποηθμίωςισ του για κακυςτεριςεισ ι 

δυςχζρειεσ που παρουςιάηονται ςτο κυρίωσ ζργο του από τθν εκτζλεςθ των παραλλιλων 

εργαςιϊν απομάκρυνςθσ ςτφλων, μετατόπιςθσ γραμμϊν κλπ.  Αντίκετα, αυτόσ οφείλει κατά 

τθν εκτζλεςθ των ζργων να λάβει όλα τα μζτρα για να αποφευχκοφν βλάβεσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ των πιο πάνω εταιρειϊν.Σε περίπτωςθ που τυχόν ςυμβοφν τζτοιεσ βλάβεσ, 

κα βαρφνουν οπωςδιποτε τον ανάδοχο. 

 

 

 

Άρκρο 16ο: Εργαςίεσ που εκτελοφνται από τθν Τπθρεςία ι άλλουσ αναδόχουσ - Φκορζσ από 

εγκαταςτάςεισ και από τον ανάδοχο - Κακαριςμόσ καταςκευϊν - εργοταξίων - 

εγκαταςτάςεων. 

 

16.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να μθ παρεμποδίςει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν από τθν Υπθρεςία ι 

από άλλουσ εργολιπτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τον κφριο του ζργου ςε εργαςίεσ που 

δεν περιλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςι του.Αντίκετα, υποχρεϊνεται να τουσ διευκολφνει με τα 

μζςα που αυτόσ χρθςιμοποιεί (ικριϊματα κ.λπ.), ρυκμίηοντασ ζτςι τθ ςειρά εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν, ϊςτε να μθ παρεμβάλει κανζνα εμπόδιο ςτισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από τθν 

Υπθρεςία ι άλλουσ αναδόχουσ.Κατά τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να ςυμπεριφζρεται και με τα 

ςυνεργεία ι τουσ εργολάβουσ των εταιρειϊν και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ που κα 

εργάηονται ςτθν περιοχι ι τισ παρυφζσ τθσ περιοχισ του ζργου. 

16.2 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανοίγει, να μορφϊνει και να επαναφζρει ςτθν αρχικι 

κατάςταςθ τισ απαιτοφμενεσ, με βάςθ τισ θλεκτρομθχανολογικζσ μελζτεσ και τισ οδθγίεσ τθσ 

επίβλεψθσ, οπζσ διζλευςθσ, φωλιζσ και αφλακεσ, για τον εντοιχιςμό ςωλινων ι 
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οποιοδιποτε άλλων ςτοιχείων Η/Μ εγκαταςτάςεων, χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ 

γιατί οι ςχετικζσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτθν οικονομικι προςφορά του. 

16.3 Απαγορεφεται ρθτά θ διάνοιξθ ι θ μόρφωςθ από τον ανάδοχο, οπϊν, φωλεϊν και αυλάκων 

ςε καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ. 

16.4 Οποιαδιποτε φκορά ι ηθμιά που προκλθκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου, ςε 

οποιαδιποτε καταςκευι, βαρφνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμζνοσ να τθν 

αποκαταςτιςει και να επαναφζρει τισ καταςκευζσ που υπζςτθςαν τθν ηθμιά ι τθν φκορά, 

ςτθν πρότερι τουσ κατάςταςθ. 

16.5 Κατά τισ εργαςίεσ που εκτελοφνται ςε κτίρια για τθν κακαίρεςθ και απόρριψθ των 

αποξθλωκζντων υλικϊν ςε οποιοδιποτε φψοσ από τθ ςτάκμθ εδάφουσ όπου κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςπονδυλωτά μζςα μεταφοράσ (αγωγοί ι χωνιά) αυτά κα ςφραγιςτοφν 

πλιρωσ ςτθν ζξοδό τουσ, προσ το κάδο απόρριψθσ, με χονδρό νάιλον ι άλλο κατάλλθλο 

υλικό ϊςτε να αποφευχκεί θ αιϊρθςθ ςκόνθσ ςτο χϊρο. 

16.6 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν τυχόν παράδοςθ για χριςθ τμιματοσ του ζργου ι 

του όλου ζργου μετά τθν περαίωςθ του, να αφαιρζςει και να απομακρφνει από όλουσ τουσ 

χϊρουσ του εργοταξίου και των γφρω δρόμων, κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ, 

απορρίμματα, μθχανιματα, εργαλεία, ικριϊματα, προςωρινζσ προςτατευτικζσ καταςκευζσ 

και περιφράγματα, πλεονάηοντα χριςιμα ι άχρθςτα υλικά, να κακαρίςει με ειδικευμζνο 

προςωπικό όλουσ τουσ χϊρουσ του κτιρίου και του εργοταξίου, για τθν παράδοςι τουσ, 

απολφτωσ κακαρϊν και γενικά να μεριμνιςει για ότι απαιτείται, οφτωσ ϊςτε το ζργο να 

παραδοκεί κακ' όλα ζτοιμο για χριςθ και λειτουργία. 

16.7 Αν μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τισ παραπάνω 

εργαςίεσ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ εντολισ, οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 

αναδόχου, τθσ δαπάνθσ παρακρατοφμενθσ από τθν αμζςωσ επόμενθ πλθρωμι. 

Άρκρο 17ο:  ΜΠΕ - Προςταςία Βλάςτθςθσ & Περιβάλλοντοσ. 

 

17.1 Οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί για τθν τιρθςθ τουσ και αφοροφν:  

- Τον κφριο του ζργου. 

- Τισ αρμόδιεσ για τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου υπθρεςίεσ και φορείσ. 

- Τουσ προϊςτάμενουσ των παραπάνω υπθρεςιϊν, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνοφν για τθν 

εφαρμογι τουσ και να ελζγχουν τθν τιρθςθ τουσ. 

- Πλουσ όςουσ εκ τθσ κζςεωσ και των αρμοδιοτιτων τουσ είναι υπεφκυνοι για το 

ςχεδιαςμό, ζγκριςθ, δθμοπράτθςθ, ανάκεςθ, επίβλεψθ, πιςτοποίθςθ, παραλαβι και 

λοιπζσ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου. 

- Στον ανάδοχο του ζργου, ςτο μζροσ που τον αφοροφν. 

17.2 Τα απαιτοφμενα για τθν καταςκευι του ζργου υλικά, κα προμθκεφονται από 

δανειοκαλάμουσ ι λατομεία που λειτουργοφν νόμιμα και είναι εφοδιαςμζνα με τθν 

απαιτοφμενθ απόφαςθ ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, τουσ οποίουσ κα τθροφν πλιρωσ. 

Απαγορεφεται θ δθμιουργία λατομείου για τισ ανάγκεσ του ζργου. Πλεσ οι απαιτοφμενεσ 

άδειεσ και εγκρίςεισ των παραπάνω χϊρων κα πρζπει ςε κάκε ζλεγχο να ςυνοδεφουν τθν 

Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων και τθν Μ.Ρ.Ε. που τθ ςυνοδεφει και να 

επιδεικνφονται ςε κάκε αρμόδιο (εάν ζχει εκδοκεί Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν 

Πρων και τθν Μ.Ρ.Ε.). 
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17.3 Απαγορεφεται αυςτθρά θ ρίψθ, ζςτω και προςωρινά, μπαηϊν και άλλων αδρανϊν ςε κοίτεσ 

ρεμάτων, χειμάρρων κ.λπ., κακϊσ και ςε επιφάνειεσ με αξιόλογθ βλάςτθςθ. Οι κζςεισ 

απόκεςθσ των υλικϊν αυτϊν δεν κα φζρουν κάλυψθ, δεν κα εμποδίηουν τθν επιφανειακι 

ροι των υδάτων, κα απζχουν τουλάχιςτον 250 μ. από οικιςμοφσ, κτίςματα κ.λπ. και κα 

γίνεται διαμόρφωςθ των υλικϊν ϊςτε να εναρμονίηονται με το περιβάλλον τθσ περιοχισ.   

17.4 Σε περίπτωςθ που κατά τισ εργαςίεσ εκςκαφϊν εντοπιςτοφν αρχαιολογικά ευριματα, να 

διακοποφν οι εργαςίεσ και να ειδοποιθκεί άμεςα θ αρχαιολογικι υπθρεςία. Στθν 

περίπτωςθ αυτι οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι του ζργου κα γίνονται υπό τθν εποπτεία 

τθσ αρμόδιασ αρχαιολογικισ υπθρεςίασ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ. Η δαπάνθ κα 

βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζργου. 

17.5 Κάκε είδουσ ςκουπίδια, παλιά ανταλλακτικά και μθχανιματα, λάδια κ.λπ., κα ςυλλζγονται 

και κα απομακρφνονται από τον χϊρο του ζργου. Η διάκεςθ τουσ κα γίνεται ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

17.6 Απαγορεφεται θ καφςθ υλικϊν κάκε μορφισ (παλιά λάςτιχα, λάδια κ.λπ.). 

17.7 Απαγορεφεται θ ρφπανςθ των επιφανειακϊν και υπογείων νερϊν από κάκε είδουσ λάδια, 

καφςιμα κ.λπ., κακϊσ επίςθσ απαγορεφεται θ διάκεςθ αυτϊν ςτο ζδαφοσ. Η διαχείριςθ των 

μεταχειριςμζνων ορυκτελαίων κα γίνεται ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’ /2-3-

2004).  

17.8 Κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου να μθν παρακωλφεται θ κυκλοφορία, ενϊ κα 

πρζπει να λθφκοφν όλα τα προειδοποιθτικά και προςτατευτικά μζτρα που είναι 

απαραίτθτα για τθν αςφαλι και ανεμπόδιςτθ διζλευςθ των οχθμάτων. 

17.9 Η διζλευςθ φορτθγϊν που μεταφζρουν υλικά για το ζργο μζςα από κατοικθμζνεσ περιοχζσ, 

να περιοριςτεί ςτο ελάχιςτο. Σε κάκε περίπτωςθ που μεταφζρονται υλικά χφδθν (άμμοσ, 

χαλίκι, μπάηα κ.λπ.) οι καρότςεσ των φορτθγϊν κα πρζπει να είναι καλυμμζνεσ.  

17.10 Θα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα πρόλθψθσ και καταςτολισ πυρκαγιάσ από 

τθν λειτουργία των μθχανθμάτων ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ μετάδοςθσ τθσ ςτισ 

παρακείμενεσ περιοχζσ. 

17.11 Σχετικά με το κόρυβο ο ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται προσ όλεσ τισ κείμενεσ 

διατάξεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, κα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για 

τθν μείωςθ ςτο ελάχιςτο των μεγάλων θχθτικϊν εκπομπϊν και να εξαςφαλιςτεί ότι ο 

κόρυβοσ και οι δονιςεισ κα βρίςκονται εντόσ των αποδεκτϊν ορίων κατά τθν διάρκεια τθσ 

καταςκευισ.  

17.12 Επίςθσ για τον ανάδοχο ιςχφουν τα κάτωκι: 

α.  Να προφυλάςςει και προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ, όπωσ δζνδρα, κάμνουσ και 

καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ γφρω από το χϊρο που του διατίκεται από τθν Υπθρεςία για 

τθν εκτζλεςθ των ζργων, κα είναι δε υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκαλζςει ςε 

τρίτουσ λόγω αυκαίρετθσ κοπισ ι βλάβθσ δζνδρων ι κάμνων, απόκεςθσ υλικϊν, κακοφ 

χειριςμοφ των μθχανθμάτων ι καταπάτθςθσ φυτεμζνων περιοχϊν από μθχανικά μζςα ι 

προςωρινά ζργα εκτροπισ κ.λπ. Επίςθσ, πρζπει να διευκολφνει τουσ κατοίκουσ τθσ 

περιοχισ για τθν μετάβαςι τουσ ςτουσ αγροφσ, παίρνοντασ τα κατάλλθλα μζτρα 

(καταςκευι διαβάςεων, διευκόλυνςθ αποχζτευςθσ αγρϊν κ.λπ.) και για τθν αποφυγι 

άμεςων ι ζμμεςων ηθμιϊν ι πρόκλθςθσ πλθμμυρϊν. Η Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει 

ευκφνθ ι υποχρζωςθ για καταβολι δαπανϊν ι αποηθμιϊςεων για τισ παραπάνω αιτίεσ. 

β.  Σε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, που δεν 

προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από τυχόν εγκεκριμζνεσ από 
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τθν Υπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ), ο ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα από τισ οποιεςδιποτε 

ευκφνεσ που κα μποροφν να προκφψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να 

αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα ι το φυςικό περιβάλλον ςτθν κατάςταςθ που 

βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςθ του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται 

οποιαςδιποτε χρθματικισ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ. 

γ. Γίνεται ειδικι επιςιμανςθ ότι ο ανάδοχοσ κα πρζπει, κατά τθν εκτζλεςθ των 

χωματουργικϊν εργαςιϊν, να αποφεφγει να τραυματίηει τον περιβάλλοντα χϊρο με 

πρόςκετεσ εκςκαφζσ (πζρα από αυτζσ που προβλζπονται ςτθ μελζτθ) ι με απόρριψθ 

διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων. 

17.13 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 με τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου να κατακζςει ςτθν Υπθρεςία ςφμβαςθ με εγκεκριμζνο 

Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ.Ο ανάδοχοσ οφείλει ςφμφωνα με τθν παρ. 3β.3 

του άρκρου 7 τθσ ανωτζρω ΚΥΑ, μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των 

αποβλιτων καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ  να κατακζςει ςτθν Υπθρεςία βεβαίωςθ παραλαβισ 

των αποβλιτων από εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

17.14 Σε κάκε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί όλα τα οριηόμενα από τθν εγκεκριμζνθ 

Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ) για το εκάςτοτε ζργο. 

 

 

Άρκρο 18ο: Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

 

Ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του άρκρου 138 του Ν. 4412/2016,όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 

άρκρο 59 του Ν.4782/2021. 

18.1 Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που δεν ςυνεπάγονται ιδιαίτερθ αμοιβι περιλαμβάνονται: 

α. Πλεσ οι δαπάνεσ που μνθμονεφονται ςτουσ Γενικοφσ Προυσ του Τιμολογίου. 

β.  Η τοποκζτθςθ πινακίδων με τθν αναγραφι τθσ επωνυμίασ του ζργου κ.λπ. ςε 

ςυνδυαςμό με το άρκρο  1 τθσ παροφςασ. 

γ.  Η καταςκευι και ςυντιρθςθ των κάκε είδουσ εργοταξιακϊν οδϊν που κα χρειαςκοφν 

για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ.  Επίςθσ, οι 

τυχόν δαπάνεσ μίςκωςθσ χϊρου, ι αγοράσ των αναγκαίων εδαφικϊν λωρίδων για τθν 

καταςκευι των εργοταξιακϊν αυτϊν οδϊν.Διευκρινίηεται εδϊ ότι θ Υπθρεςία δεν 

αναλαμβάνει καμία δζςμευςθ να εξαςφαλίςει ςτον Ανάδοχο καμία διευκόλυνςθ ι 

κάλυψθ δαπάνθσ ςχετιηόμενθ με δρόμουσ προςπζλαςθσ, ανεξάρτθτα από τισ δυςκολίεσ 

που μπορεί να προκφψουν από τθν ζλλειψι τουσ, ο δε ανάδοχοσ, ςε περίπτωςθ 

ζλλειψισ τουσ, είναι υποχρεωμζνοσ να προςαρμόςει τθν τεχνολογία, τα μζςα, το 

πρόγραμμα κ.λπ. ςτισ δεδομζνεσ τοπικζσ ςυνκικεσ προκειμζνου να εκτελεςτεί θ 

εργαςία, ανεξάρτθτα από τισ τυχόν επιπλζον δαπάνεσ για τισ οποίεσ θ Υπθρεςία δεν κα 

του αναγνωρίςει καμία αποηθμίωςθ.Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δαπάνεσ 

του, να εξαςφαλίςει τουσ αναγκαίουσ χϊρουσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων. 

Διευκρινίηεται ότι θ Υπθρεςία δεν κα αναγνωρίςει καμία κακυςτζρθςθ ι τροποποίθςθ 

του προγράμματοσ ι καταβολι αποηθμιϊςεωσ που ςχετίηονται με τζτοια προβλιματα, 

ενϊ παράλλθλα για τισ αποκζςεισ ιςχφουν τα περιγραφόμενα ςτθν παράγραφο 18.10. 

δ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊςει μετά τθν εγκατάςταςι του και χωρίσ 

επιβάρυνςθ του κυρίου του ζργου, το Σχζδιο Αςφαλείασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.) και το 

Φάκελο Αςφάλειασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.) ςφμφωνα με το Ρ.Δ.305/96. 
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18.2 Ο ανάδοχοσ πρζπει να φροντίςει για τθν τιρθςθ ςτο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που 

απαιτοφνται από το νόμο για τθν εφαρμογι των επιβαλλομζνων μζτρων αςφαλείασ ςε όλθ 

τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 138 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε και ιςχφει με το άρκρο 59 του Ν.4782/2021. 

18.3 Ο ανάδοχοσ πρζπει να οργανϊςει τα ςυνεργεία του κατά τισ διατάξεισ τθσ περί εργατϊν και 

εργαςίασ Νομοκεςίασ, και να λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, ϊςτε θ εργαςία να 

εκτελείται μεκοδικά, για αποφυγι άμεςων ι ζμμεςων ηθμιϊν ι ατυχθμάτων. Η Υπθρεςία 

δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ ι υποχρζωςθ για καταβολι αποηθμίωςθσ για τισ ανωτζρω 

αιτίεσ. 

18.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει, χωρίσ καμία αντίρρθςθ, τυχόν θμιτελείσ εργαςίεσ 

που ζχουν εκτελεςκεί με παλαιότερθ εργολαβία ι από Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ να παραλάβει 

και να ενςωματϊςει τα υπάρχοντα επί τόπου υλικά, μθχανιςμοφσ, ςυςκευζσ κ.λπ. θ 

προμικεια των οποίων ζχει γίνει με άλλθ εργολαβία ι απ' το Δθμόςιο κλπ.Διευκρινίηεται 

ότι ο ανάδοχοσ κα αποηθμιωκεί για όλεσ τισ ανωτζρω εργαςίεσ με τισ τιμζσ μονάδασ του 

Τιμολογίου, χωρίσ καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ λόγω ειδικϊν δυςχερειϊν δυςμενϊν 

ςυνκθκϊν κλπ.Επίςθσ, κα ενςωματϊςει κατά προτεραιότθτα τα τυχόν παραδιδόμενα 

ς'αυτόν υλικά, ςυςκευζσ κλπ. 

18.5 Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν 

ζκδοςθ κάκε κατά νόμο αδείασ, κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 

κάκε παράβαςθ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ 

υποχρεϊνεται να υποβάλει τισ αναγκαίεσ αιτιςεισ για παροχζσ και ςυνδζςεισ με ΔΕΗ, ΟΤΕ, 

ΔΕΥΑΞ κλπ. και να καταβάλει κάκε δυνατι φροντίδα για τθν πραγματοποίθςθ τουσ. 

18.6 Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για κάκε ηθμιά που κα γίνει από αυτόν ι το προςωπικό του ςτο υπό 

εκτζλεςθ ζργο ι εισ βάροσ τρίτων. Υποχρεοφται επίςθσ να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ 

εργατικισ νομοκεςίασ, τισ ςχετικζσ με τθν πρόλθψθ εργατικϊν ατυχθμάτων και όλουσ 

γενικά τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 

18.7 Επίςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δαπάνεσ του, να εξαςφαλίςει τουσ αναγκαίουσ 

χϊρουσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων. Διευκρινίηεται ότι θ Υπθρεςία δεν κα αναγνωρίςει 

καμία κακυςτζρθςθ ι τροποποίθςθ του προγράμματοσ ι καταβολι αποηθμιϊςεωσ που 

ςχετίηονται με τζτοια προβλιματα, ενϊ παράλλθλα για τισ αποκζςεισ κεωρείται αυτονόθτο 

ότι κα γίνονται ςε κζςεισ και κατά τρόπο που να μθ δθμιουργθκοφν προβλιματα ςτον πζριξ 

του ζργου χϊρο και να ζχουν τθν ζγκριςθ των αρμοδίων Αρχϊν και τθσ Επίβλεψθσ. 

18.8 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να φυλάςςει και να διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ όλα τα υλικά και τα 

μζςα οποιαςδιποτε φφςεωσ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ ιδιοκτθςίασ του δθμοςίου κακϊσ 

και τθσ εκτελοφμενθσ απϋ αυτόν εργαςίεσ. Πλεσ οι απαιτιςεισ του εργοδότου για τθν 

περίφραξθ ι τθν απαιτοφμενθ ειδικι φφλαξθ τθσ περιουςίασ αυτισ κα εκτελείται από τον 

εργολάβο, χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Σχετικζσ διαταγζσ τθσ υπθρεςίασ 

εκτελοφνται από τον εργολάβο και ςε αντίκετθ περίπτωςθ τα μζτρα προςταςίασ φυλάξεωσ 

ι διατθριςεωσ, λαμβάνονται από τον εργοδότθ ι αντίςτοιχο αρμόδιο φορζα και οι ςχετικζσ 

δαπάνεσ καταλογίηονται ςτον εργολάβο. 

18.9 Ο ανάδοχοσ πρζπει να οργανϊςει τα ςυνεργεία του κατά τισ διατάξεισ τθσ περί εργατϊν και 

εργαςίασ Νομοκεςίασ, και να λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, ϊςτε θ εργαςία να 

εκτελείται μεκοδικά, για αποφυγι άμεςων ι ζμμεςων ηθμιϊν ι ατυχθμάτων. Η Υπθρεςία 

δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ ι υποχρζωςθ για καταβολι αποηθμίωςθσ για τισ ανωτζρω 

αιτίεσ. 
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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 Ρεριβάλλοντοσ 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, 

ςταλία, μεταφορά) άνευ ιδιαιτζρασ αποηθμιϊςεωσ ςε χϊρουσ που κα του υποδείξει θ 

Υπθρεςία.     

 

18.11 Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εκπλιρωςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων του αναδόχου ι άλλων 

που προβλζπονται ρθτά ςε άλλα άρκρα τθσ παροφςασ, του Τιμολογίου και των λοιπϊν 

Πρων Δθμοπράτθςθσ, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και κεωροφνται ότι ζχουν λθφκεί 

υπόψθ ςτισ τιμζσ προςφοράσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  Οι χρόνοι για τθν εκπλιρωςθ 

των ειδικϊν υποχρεϊςεων, όπωσ και οι απαιτοφμενοι για τισ απαντιςεισ ι εγκρίςεισ τθσ 

Υπθρεςίασ, ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ κατά το άρκρο 7 προκεςμίεσ εκτζλεςθσ του ζργου. 

18.12 Δάνεια εμπειρία.Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων φορζων, ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του άρκρου 78 του Ν. 4412/2016,όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 26 του Ν.4782/2021. 

18.13 Για τθν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ του ζργου,  ιςχφει θ παρ. 4 του άρκρου 144 του Ν. 

4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 63 του Ν.4782/2021. 

 

 

Άρκρο 19ο: Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.)  

 

Ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 4412/2016. 
 

 

Άρκρο 20ο: Αδρανι υλικά - Δανειοκάλαμοι 

 

20.1 Λατομεία - Ορυχεία. 

α.  Για τθ λιψθ των απαιτοφμενων, για τθν εκτζλεςθ του ζργου, αδρανϊν υλικϊν λατομείου  

ι ορυχείου κ.λπ., θ Υπθρεςία δεν κα παραδϊςει ςτον ανάδοχο κανζνα λατομείο ι 

ορυχείο.Οι κζςεισ που αναφζρονται ςτθν μελζτθ είναι ενδεικτικζσ για τον ανάδοχο. Η 

ευκφνθ εξευρζςεωσ κζςεων εγκαταςτάςεωσ και τρόπου οργανϊςεωσ και λειτουργίασ 

(τρόποσ εκμεταλλεφςεωσ, ζκταςθ και μορφι αποκαλφψεωσ, εγκατάςταςθ 

κονιοςυλλεκτϊνκ.λπ.) ανικει ςτον ανάδοχο.Ο ανάδοχοσ επομζνωσ κα φροντίςει να βρει 

και να χρθςιμοποιιςει τισ κατάλλθλεσ πθγζσ αδρανϊν υλικϊν, είτε με μίςκωςθ, είτε με 
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αγορά των καταλλιλων κζςεων, ι ακόμα με προμικεια από τισ ιδθ λειτουργοφςεσ 

επιχειριςεισ λατομείων.Για τθν περίπτωςθ αυτι θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία 

υποχρζωςθ για να απαλλοτριϊςει εκτάςεισ κατάλλθλεσ για παραγωγι υλικϊν προσ 

χριςθ του αναδόχου. Ζτςι οι τιμζσ προςφοράσ του αναδόχου για τθν καταςκευι του 

ζργου πρζπει να περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ από οποιοδιποτε λόγω 

πρόςκετεσ δαπάνεσ για τθν προμικεια από ιδιωτικά ι κοινοτικά λατομεία των αργϊν 

υλικϊν που κα είναι αναγκαία ι για τθν μίςκωςθ ι αγορά εκτάςεων για τθν παραγωγι 

αυτϊν και ακόμα και τισ τυχόν επιβαρφνςεισ που κα απαιτθκοφν εξαιτίασ ςφγχρονθσ 

εκμετάλλευςθσ οριςμζνων πθγϊν (και από άλλθ προθγοφμενθ ι επόμενθ εργολαβία με 

τισ ςχετικζσ επιβαρφνεισ που απαιτοφνται για τθν εμπρόκεςμθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του 

ζργου) αφοφ παρκοφν υπόψθ όλεσ οι δεςμεφςεισ και περιοριςμοί που επιβάλλονται για 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Διευκρινίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ τα ανωτζρω 

απαιτοφμενα αδρανι υλικά λατομείου (οπωςδιποτε αςβεςτολικικισ προζλευςθσ) ι 

ορυχείου κ.λπ., για τθν καταςκευι  του ζργου κα προμθκεφονται αποκλειςτικά και μόνο 

από λατομεία, τα οποία λειτουργοφν νόμιμα και είναι εφοδιαςμζνα με τθν απαιτοφμενθ 

απόφαςθ ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, τουσ οποίουσ κα τθροφν πλιρωσ.   

β. Στισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ καταςκευισ και 

ςυντιρθςθσ των οδϊν προςπζλαςθσ που κα απαιτθκοφν και μεταφορϊν των υλικϊν 

που κα παρκοφν από οποιαδιποτε πθγι.Στον ανάδοχο δεν κα αναγνωριςτεί καμία 

αξίωςθ για πλθρωμι άλλθσ αποηθμίωςθσ, λόγω πρόςκετων τυχόν μεταφορϊν, ι 

δυςμενϊν ςυνκθκϊν μίςκωςθσ, αγοράσ βραχωδϊν εμφανίςεων ι λατομείων, 

αποκάλυψθσ και δθμιουργίασ ι εκμετάλλευςθσ και απόδοςθσ τοφτων κλπ. 

γ. Ο ανάδοχοσ ζχει ακζραια τθν ευκφνθ για τθν άριςτθ ποιότθτα και το ςφμφωνο προσ τισ 

προδιαγραφζσ (ςκλθρότθτα, κοκκομετρικι διαβάκμιςθ, πλαςτικότθτα κ.λπ.) των κάκε 

είδουσ υλικϊν που μπαίνουν ςτισ εργαςίεσ, γιατί εξυπακοφεται ότι με τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ, ανζλαβε τθν υποχρζωςθ και τθν ευκφνθ τθσ ζντεχνθσ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν με δόκιμα υλικά.  Οποιοςδιποτε ζλεγχοσ γίνεται από τθν Υπθρεςία δεν 

απαλλάςςει τον ανάδοχο από αυτι τθν ευκφνθ, ανεξάρτθτα από τα αποτελζςματα 

αυτοφ.  Συνεπϊσ, αν οριςμζνεσ πθγζσ υλικϊν είναι, ι αποβοφν ενδιάμεςα ακατάλλθλεσ 

για τθν παροχι δόκιμων υλικϊν, πρζπει ο ανάδοχοσ παρακολουκϊντασ τοφτο από δικι 

του υποχρζωςθ, να αναηθτιςει άλλεσ κατάλλθλεσ πθγζσ.Τα παραπάνω αποτελοφν 

ςυμβατικι υποχρζωςθ του αναδόχου και ανάγονται ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του. 

 

20.2 Δανειοκάλαμοι υλικϊν επιχωμάτων και αμμοχάλικων. 

α. Για τθν λιψθ των απαιτοφμενων για τθν εκτζλεςθ του ζργου δανείων γαιϊν και 

αμμοχάλικων, υλικϊν, θ Υπθρεςία δεν κα παραδϊςει ςτον ανάδοχο κανζνα 

δανειοκάλαμο.Η ευκφνθ εξευρζςεωσ κζςεων δανειοκαλάμων υλικϊν επιχωμάτων ι 

αναχωμάτων και αμμοχάλικων, τρόπου οργανϊςεωσ τθσ εκμεταλλεφςεωσ κ.λπ., 

αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου.Ο ανάδοχοσ επομζνωσ κα φροντίςει να βρει και 

χρθςιμοποιιςει τισ κατάλλθλεσ πθγζσ αδρανϊν υλικϊν, που βρίςκονται ςτθν εγγφτερθ 

απόςταςθ από το ζργο, είτε με μίςκωςθ, είτε με αγορά των καταλλιλων κζςεων ι 

ακόμα με καταβολι των δικαιωμάτων χριςεωσ λειτουργοφντων δθμοςίων ι ιδιωτικϊν 

δανειοκαλάμων. Για τθν περίπτωςθ αυτι θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία 

υποχρζωςθ για να απαλλοτριϊςει εκτάςεισ κατάλλθλεσ για παραγωγι υλικϊν προσ 

χριςθ του αναδόχου. Ζτςι, οι τιμζσ προςφοράσ του αναδόχου για τθν καταςκευι του 
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ζργου πρζπει να περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ από ιδιωτικοφσ ι 

δθμόςιουσ δανειοκαλάμουσ των υλικϊν που είναι αναγκαία ι για τθ μίςκωςθ ι αγορά 

εκτάςεων για τθν παραγωγι αυτϊν και ακόμθ και τισ τυχόν επιβαρφνςεισ που κα 

απαιτθκοφν εξαιτίασ ςφγχρονθσ εκμετάλλευςθσ οριςμζνων πθγϊν (και από άλλθ 

προθγοφμενθ ι επόμενθ εργολαβία με τισ ςχετικζσ επιβαρφνςεισ που απαιτοφνται για 

τθν εμπρόκεςμθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου) αφοφ παρκοφν υπόψθ όλεσ οι 

δεςμεφςεισ και περιοριςμοί που επιβάλλονται για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Διευκρινίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ τα απαιτοφμενα υλικά για τθν επίχωςθ του ζργου 

κα προμθκεφονται αποκλειςτικά και μόνο από δανειοκαλάμουσ, οι οποίοι  λειτουργοφν 

νόμιμα και είναι εφοδιαςμζνοι με τθν απαιτοφμενθ απόφαςθ ζγκριςθσ 

Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, τουσ οποίουσ κα τθροφν πλιρωσ. 

β.  Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να γνωρίςει εγγράφωσ και εγκαίρωσ ςτθν Επίβλεψθ τισ 

κζςεισ λιψθσ δανείων και γενικότερα τισ πθγζσ δανείων.Μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από 

τθ γνωςτοποίθςθ ο ανάδοχοσ κα εκτελζςει δειγματολθψίεσ ελζγχου 

καταλλθλότθτασ.Στθ ςυνζχεια, και πάντωσ όχι αργότερα από 20 θμερολογιακζσ θμζρεσ 

από τθ γνωςτοποίθςθ των κζςεων, κα υποβάλλονται ςτθν Επίβλεψθ: 

- Διαγράμματα τοπογραφικά των κζςεων δανειολθψίασ με εκτίμθςθ των κατά κζςθ 

ποςοτιτων που κα παρκοφν. 

- Σχζδια εκςκαφισ του δανειοκαλάμου, εφόςον πρόκειται είτε για δανειοκαλάμουσ από 

δθμόςιουσ χϊρουσ είτε για δανειοκαλάμουσ από ιδιωτικοφσ χϊρουσ και μάλιςτα ςε 

κοίτεσ χειμάρρων, ςτα οποία να φαίνεται θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ 

όχλθςθσ και θ διαςφάλιςθ των υδραυλικϊν απαιτιςεων και με τθν προχπόκεςθ ότι οι 

δανειοκάλαμοι  κα είναι ςφμφωνοι με τθν Μ.Ρ.Ε.. 

γ.  Σε κάκε όμωσ περίπτωςθ και κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, θ Υπθρεςία, με 

ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ του μεταφορικοφ ζργου, διατθρεί το δικαίωμα να διατάξει 

τον ανάδοχο να ερευνιςει και άλλεσ κζςεισ ι ακόμθ και να προμθκευκεί υλικά από 

υφιςτάμενουσ εγγφτερα δανειοκαλάμουσ ι ορυχεία τα οποία θ Υπθρεςία κρίνει 

κατάλλθλα, με τθν προχπόκεςθ ότι οι χϊροι δανειοκάλαμοι κα είναι ςφμφωνοι με τθν 

Μ.Ρ.Ε.. 

δ.  Στισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ καταςκευισ και 

ςυντιρθςθσ των οδϊν προςπζλαςθσ που κα απαιτθκοφν. Στον ανάδοχο δεν κα 

αναγνωριςτεί καμιά αξίωςθ για πλθρωμι άλλθσ αποηθμίωςθσ λόγω δυςμενϊν 

ςυνκθκϊν μίςκωςθσ ι άλλθσ οποιαςδιποτε αιτίασ. 

 

 

Άρκρο 21ο: Ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν και ζτοιμων ι θμικατεργαςμζνων προϊόντων - 

ςιμανςθ CE -  ζλεγχοσ προςκομιηομζνων ειδϊν και υλικϊν - ελαττϊματα - 

παράλειψθ ςυντιρθςθσ. 

 

21.1 Πλα τα υλικά κ.λπ. που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ αγοράσ, 

χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα.  

21.2 Γενικά όλα τα προςκομιηόμενα είδθ και υλικά για τθν καταςκευι του ζργου ι τθν 

ενςωμάτωςι τουσ ςε αυτό, κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ΕΤΕΡ 

και γενικότερα των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

21.3 Ρροζλευςθ υλικϊν 



Σελίδα 21 από 52 

 

 

Για τθν προζλευςθ των ζτοιμων ι θμικατεργαςμζνων προϊόντων ιςχφει: 

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

Χωρών του Ενιαίου Οικονομικοφ Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και τα προϊόντα να είναι ςφμφωνα με τισ 

απαιτήςεισ των Τεχνικών Προδιαγραφών του ζργου".Πλα τα υλικά κα είναι τθσ απολφτου 

εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ και θ επιλογι κα γίνεται από τθν Υπθρεςία βάςει δειγματολογίων 

που κα προςκομίηει ο ανάδοχοσ. Στθ ςυνολικι τιμι του τιμολογίου κα περιλαμβάνονται και 

όλεσ οι επιμζρουσ εργαςίεσ π.χ. για τυχόν κοψίματα που απαιτοφνται, παλαιϊν ι νζων 

γφψινων λωρίδων, γωνιϊν, κακϊσ και μεταφορά, ςυναρμολόγθςθ και αποςυναρμολόγθςθ 

επίπλων, γραφείων βιβλιοκθκϊν, αρχείων κλπ. Επίςθσ, θ Υπθρεςία δφναται να επιλζξει 

πολλαπλζσ αποχρϊςεισ ςε όλα τα είδθ των χρωματιςμϊν, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ (λόγω 

κοψιμάτων, γφψινων κορνιηϊν κ.λπ.). Ειδικά για τουσ εξωτερικοφσ χρωματιςμοφσ, τα υλικά 

κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και τουλάχιςτον 10ετθ εγγφθςθ ςτθν αντοχι 

ςε όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία. 

21.4 Ιδιαιτζρωσ, τονίηεται θ Κ.Υ.Α. ΥΡΑΝ – ΥΡΥΜΕΔΙ, υπ’ αρικ. 6690 ςτο ΦΕΚ 1914 Β 15-06-2012 

(ςε εφαρμογι των διατάξεων του Ρ.Δ. 334/94), αλλά και προγενζςτερεσ ςχετικζσ ΚΥΑ, με 

ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινοφνται ι διατίκενται για χριςθ ςτισ δομικζσ 

καταςκευζσ εντόσ τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ και οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα 

αντίςτοιχα για κάκε προϊόν Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα που ζχουν μεταφερκεί 

ςτο Ελλθνικό Σφςτθμα Τυποποίθςθσ και να φζρουν τθν ςιμανςθ CE. Κατά ςυνζπεια θ 

ενςωμάτωςθ ςτα ζργα υλικϊν με ςιμανςθ CE είναι επιβεβλθμζνθ, ανεξαρτιτωσ αν τα 

άρκρα των Συμβατικϊν Τιμολογίων και οι λοιπζσ Συμβατικζσ Ρροδιαγραφζσ αναφζρουν 

τοφτο ρθτά ι όχι. Αν τα υλικά που εμπίπτουν ςτα ανωτζρω δεν διακζτουν πιςτοποίθςθ CE 

κα απομακρφνονται από το ζργο.  

Θεωρείται ότι οι υποχρεϊςεισ για τθ ςιμανςθ CE αναφζρονται εξ ολοκλιρου ςε μθ 

χρονολογθμζνεσ εκδόςεισ (δθλαδι ιςχφει θ εκάςτοτε τελευταία ζκδοςθ των Ρροτφπων 

αυτϊν).        

21.5 Επίςθσ, όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα 

ςυμβατικά δεδομζνα, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ του Υπουργείου 

Υποδομϊν και Μεταφορϊν και άλλων ςχετικϊν Υπουργείων, κακϊσ επίςθσ και με τα 

ςυμβατικά δεδομζνα τθσ εργολαβίασ, αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ του 

αρμοδίου οργάνου τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, 

τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ κλπ.Η μθ ενάςκθςθ ελζγχου ι θ μθ πικανι διάγνωςθ 

ελαττωμάτων κατά τον ζλεγχο που ζγινε ςτα προςκομιςκζντα και χρθςιμοποιθμζνα υλικά 

δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν ευκφνθ του για τθν επιλογι τουσ και από τθν 

υποχρζωςθ για καλι εκτζλεςθ του ζργου. 

21.6 Αν προκφψει πραγματικι αδυναμία χρθςιμοποιιςεωσ εν όλο ι εν μζρει προμικειασ των 

υλικϊν που αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να προμθκευτεί άλλεσ, θ 

χριςθ των οποίων κα γίνει από αυτόν, φςτερα από ζγκριςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Ο 

ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί με τθν ζγκριςθ αυτι τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ. 

21.7 Σε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον εργολάβο υλικά απαιτοφμενα για τθν 

εκτζλεςθ των ζργων, ο εργολάβοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και 

όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε αποηθμίωςθ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ 

των υλικϊν αυτϊν.Ο εργολάβοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι 

ακαταλλθλότθτα των υλικϊν που παραδίδονται ς' αυτόν από τον εργοδότθ, εφ' όςον 
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ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ.Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον 

εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε τθν παραλαβι τουσ από τον εργολάβο, αυτόσ φζρει 

ακζραια τθν ευκφνθ για βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια που τυχόν κα ςυμβεί ςτα υλικά αυτά. 

21.8 Τα παραπάνω αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςθ του αναδόχου και ανάγονται ςτθν 

αποκλειςτικι ευκφνθ του. 

21.9 Σε ό,τι αφορά τθν καταλλθλότθτα ι μι των υλικϊν, τα ελαττϊματα και τθν παράλειψθ 

ςυντιρθςθσ του ζργου, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν. 4412/2016, 

όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 77 του Ν.4782/2021 και ιςχφει. 

 

 

Άρκρο 22ο: Εργαςτθριακοί ζλεγχοι 

 

Στθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί 

πλιρωσ με όλουσ τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και να εκτελζςει όλουσ τουσ 

προβλεπόμενουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ. Συγκεκριμζνα, ο ανάδοχοσ του ζργου, ωσ 

άμεςα και κυρίωσ υπεφκυνοσ για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των διαφόρων εργαςιϊν, 

υποχρεοφται να προβαίνει ςτουσ απαραίτθτουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ και 

εργαςτθριακζσ δοκιμζσ του ζργου ι τμθμάτων του, όπωσ κακορίηονται ςτισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ, εκτελϊντασ προσ τοφτο, αντιπροςωπευτικοφσ δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ. 

Πλεσ οι ανωτζρω δοκιμαςίεσ κα γίνονται, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ του 

Εργοδότθ, ςε καταλλιλωσ αναγνωριςμζνα Εργαςτιρια δοκιμϊν και Ροιοτικοφ ελζγχου, με 

μζριμνα και με δαπάνεσ του αναδόχου και με ζγκριςθ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ του 

Εργοδότθ. 

Σχετικά με τον ελάχιςτο αρικμό των ελζγχων ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτισ ιςχφουςεσ 

Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) και Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

(ΡΕΤΕΡ), κακϊσ και οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία. Τα ανωτζρω 

επζχουν κζςθ ςυμβατικϊν ςτοιχείων.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, με ευκφνθ και με δαπάνεσ 

του, να παρουςιάηει και να κοινοποιεί ςτθν Επιβλζπουςα το ζργο Υπθρεςία του Εργοδότθ, 

εντόσ δφο (2) θμερϊν από τον ζλεγχο, τα αποτελζςματα, και να υποβάλλει τα απαραίτθτα 

πιςτοποιθτικά ποιοτικοφ ελζγχου και εργαςτθριακϊν δοκιμϊν που πραγματοποιεί, 

καταλλιλωσ υπογεγραμμζνα και κεωρθμζνα από το Εργαςτιριο, που εκτζλεςε τισ 

δοκιμαςίεσ αυτζσ.Οποιοςδιποτε ζλεγχοσ ι δοκιμαςία, που κα αφορά είτε ςε υλικά είτε ςε 

εργαςία, δεν κα παρζχει ςτον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλλει αξίωςθ ι αίτθμα, 

επιηθτϊντασ παράταςθ προκεςμίασ για χρονικό διάςτθμα ανάλογο με αυτό που κα 

χρειαςκεί, για να διαπιςτωκεί ότι τα υλικά ι θ εργαςία είναι ι δεν είναι δόκιμα.Ενδεικτικά: 

α. Σκυροδζματα 

Ιςχφει ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2016 (ΚΤΣ-2016), όπωσ εγκρίκθκε 

με τθν υπ’ αρικ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαςθ (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) 

και οι υπ’ αρικμ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 29/05-12-2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) και  

ΔΝΣγ/23597/ΦΝ 429/19-05-2017 (ΦΕΚ 1839/Β/25-05-2017) αποφάςεισ 

τροποποίθςισ τθσ και οι αντίςτοιχεσ ΕΤΕΡ για τισ εργαςίεσ ςκυροδεμάτων. 

β. Χάλυβεσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ  

Οι χάλυβεσ του οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του 

Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Χαλφβων (ΝΚΤΧ 2008), του ΕΚΩΣ και τθσ ςτατικισ μελζτθσ 

και των αντίςτοιχων ΕΤΕΡ για τισ εργαςίεσ Χαλφβων. 
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γ. Χωματουργικά 

Ιςχφουν οι ΕΤΕΡ τόςο ωσ προσ τθν ποιότθτα των υλικϊν όςο και ωσ προσ τουσ 

απαιτοφμενουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ για υλικά και εργαςία. 

δ. Αςφαλτικά 

Ιςχφουν οι ΕΤΕΡ τόςο ωσ προσ τθν ποιότθτα των υλικϊν όςο και ωσ προσ τουσ 

απαιτοφμενουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ για υλικά και εργαςία.  

 

 

Άρκρο 23ο: Ποιοτικόσ ζλεγχοσ των ζργων 

 

23.1 Το δικαίωμα του ποιοτικοφ ελζγχου. 

Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν, τόςο ςτο εργαςτιριο όςο και ςε τετελεςμζνα τμιματα ι 

φάςεισ των εργαςιϊν, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα τθσ Υπθρεςίασ και αποςκοπεί ςτον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των πάςθσ φφςεωσ χρθςιμοποιουμζνων υλικϊν, ςτουσ τρόπουσ και 

μεκόδουσ χριςεωσ αυτϊν και ςτο ότι οι εργαςίεσ ανταποκρίνονται ςτουσ ιςχφοντεσ 

Κανονιςμοφσ, τισ Ρροδιαγραφζσ, τα ςχζδια και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Η ζκταςθ και θ πυκνότθτα των ελζγχων που ορίηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

κεωροφνται ωσ τα ελάχιςτα. 

Η Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να πραγματοποιιςει απεριόριςτο αρικμό ελζγχων 

οποιουδιποτε είδουσ, ςε οποιοδιποτε είδοσ υλικοφ ι τμιμα των καταςκευϊν, εκδίδοντασ 

τισ κατάλλθλεσ προσ τοφτο εντολζσ προσ το Εργαςτιριο του αναδόχου, όταν αυτό κρικεί 

αναγκαίο από τα μζχρι τότε αποτελζςματα του ελζγχου. 

Πλεσ οι μελζτεσ ςυνκζςεωσ των ςκυροδεμάτων ι άλλων ςφμμεικτων υλικϊν που ορίηονται 

ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςυντάςςονται από τον Ανάδοχο δια του εργαςτθρίου του.  Ο 

ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, να προςκομίςει εισ το εργαςτιριο 

τισ απαραίτθτεσ ποςότθτεσ υλικϊν (αδρανι , τςιμζντο, νερό κ.λπ.) που πρόκειται να 

χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο, για τθν εκτζλεςθ των μελετϊν ςφνκεςθσ. 

Ο ανάδοχοσ κοινοποιεί ςτθν Υπθρεςία όλα τα αποτελζςματα οιωνδιποτε εργαςτθριακϊν 

δοκιμϊν ι ελζγχων ποιότθτασ από τα οποία κα φαίνεται το ςφμφωνο προσ τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να εκτελεί οιουςδιποτε ελζγχουσ ποιότθτασ κρίνει αυτι 

αναγκαίουσ και δι' ιδίων μζςων.  Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ παρζχει κάκε δυνατι 

διευκόλυνςθ προσ τθν Υπθρεςία χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

23.2 Ειδοποίθςθ του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ ελζγχων από τθν Υπθρεςία και γνωςτοποίθςθ 

αποτελεςμάτων. 

Για όλουσ του ελζγχουσ που κα εκτελεί θ Υπθρεςία θ προειδοποίθςθ δεν είναι αναγκαία. 

Η Υπθρεςία υποχρεϊνεται να κοινοποιεί τα αποτελζςματα των ελζγχων ςτθν περίπτωςθ 

που κα ηθτιςει τοφτο ζγγραφα ο ανάδοχοσ και ςτθν περίπτωςθ που κα διαπιςτϊςει 

απόκλιςθ των υλικϊν ι των καταςκευϊν από τισ προδιαγραφζσ, κανονιςμοφσ κ.λπ. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων κα γίνεται ςτο ςυντομότερο δυνατό 

διάςτθμα. 

23.3  Δικαιϊματα του αναδόχου για επανάλθψθ ελζγχων που εκτελοφνται από τθν Υπθρεςία. 

Σε περιπτϊςεισ ελζγχων που εκτελοφνται από τθν Υπθρεςία είναι δυνατόν ο ανάδοχοσ να 

ζχει ηθτιςει με αίτθςι του να παίρνεται κατά τθ δειγματολθψία και ζνα δεφτερο όμοιο 
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δείγμα (αντιδείγμα) το οποίο κα ςυςκευάηεται και κα αποςτζλλεται ταυτόχρονα με το 

δείγμα ςτο εργαςτιριο τθσ Υπθρεςίασ. 

Για τθν περίπτωςθ αμφιβολιϊν και υποβολισ ζνςταςθσ από τον ανάδοχο (που κα πρζπει να 

αναγραφεί αυκθμερόν ςτο θμερολόγιο του ζργου), κα διενεργείται νζα εργαςτθριακι 

δοκιμι, παρουςία του αναδόχου ι άλλου εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου του αναδόχου, 

ςτα εργαςτιρια τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων ι Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν, εφ' 

όςον ηθτθκεί τοφτο εγγράφωσ από τον ανάδοχο ςτθν ζνςταςι του, το αποτζλεςμα τθσ 

οποίασ κα είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραςτεί ςτθν δοκιμι).  

Κατά το μζςο διάςτθμα μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ του ελζγχου, ςε περίπτωςθ διαφωνίασ, ο 

ανάδοχοσ δεν μπορεί να ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ του. 

Ο ανάδοχοσ δικαιοφται επίςθσ να ηθτιςει επανάλθψθ των ελζγχων που οδιγθςαν ςε 

δυςμενι αποτελζςματα και ζγιναν από τθν Υπθρεςία χωρίσ να προειδοποιθκεί, αν και είχε 

ηθτιςει τοφτο εγγράφωσ.  Η επανάλθψθ των ελζγχων γίνεται κατά αντιπαράςταςθ. 

23.4 Σχζςθ ποιοτικοφ ελζγχου και ευκφνθσ αναδόχου για τθν ποιότθτα και αρτιότθτα των υλικϊν 

και καταςκευϊν του ζργου. 

Ο κάκε είδουσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ του ζργου δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν ευκφνθ, 

γιατί αυτόσ είναι ο μοναδικόσ και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα και τθν 

αρτιότθτα των υλικϊν των καταςκευϊν του ζργου. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία 

προκφπτουν αποτελζςματα από τον ποιοτικό ζλεγχο, που δεν ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 

τθσ ςυμβάςεωσ, κα κινείται θ διαδικαςία απόρριψθσ πλθμμελϊν εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν.4412/2016, "Ακαταλλθλότθτα υλικϊν - Ελαττϊματα - 

Ραράλειψθ ςυντιρθςθσ",όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 77 του Ν.4782/2021 και ιςχφει 

και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

 

Άρκρο 24ο: Κατάλθψθ χϊρων - Εργοτάξια 

 

24.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, μετά τθν εγκατάςταςι του επί τόπου του ζργου, να προβεί ςτθν 

αναηιτθςθ, κατάλθψθ και διευκζτθςθ των καταλλιλων χϊρων ςτθν άμεςθ περιοχι του 

ζργου για τθν εγκατάςταςθ των εργοταξίων, ειδοποιϊντασ γι' αυτό τθν Υπθρεςία. Οι 

καταλαμβανόμενοι χϊροι που βρίςκονται ςτο εφροσ εκτζλεςθσ του ζργου κα πρζπει να 

είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

24.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει με δαπάνεσ του όλα τα ζργα που κα απαιτθκοφν 

για τθ διαμόρφωςθ των εργοταξίων και για τισ προςπελάςεισ προσ του χϊρουσ 

αυτϊν.Επίςθσ υποχρεοφται να μθν εμποδίηει τθ λειτουργία άλλων εγκαταςτάςεων κατά τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

24.3 Ρριν από τθν παράδοςθ για χριςθ κάκε τμιματοσ του ζργου, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να 

το κενϊςει από τα υλικά, μθχανιματα ι και τισ διάφορεσ εγκαταςτάςεισ με δαπάνεσ του 

και να το παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία κακαρό. 

24.4 Κάκε δαπάνθ ςχετικι με τθν εξεφρεςθ χϊρων εργοταξίων, τθν εγκατάςταςθ, τθ 

διαμόρφωςθ προςπελάςεων και τθν οργάνωςι τουσ, βαρφνει τον ανάδοχο του ζργου. 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμίασ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ περαίωςθσ του 

ζργου λόγω τυχόν ανεπάρκειασ των χϊρων εργοταξίων, ι από οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι 

αιτία, γιατί κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δθλϊνεται ςαφϊσ ότι ο ανάδοχοσ ζλαβε 

γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν. 
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24.5 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων και μζχρι τθν 

θμζρα περαίωςισ των να διατθρεί τον χϊρο κακαρό και απαλλαγμζνο από ξζνα προσ το 

ζργο προϊόντα εκςκαφϊν ι άλλα αντικείμενα.Κάκε αξίωςι του για αποηθμίωςθ προσ 

απομάκρυνςι τουσ, δεν κα γίνει αποδεκτι. 

24.6  Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται ςτθν εξεφρεςθ, με δικι του φροντίδα, ευκφνθ και δαπάνεσ, των 

καταλλιλων κζςεων και εγκαταςτάςεων για τθν αποκικευςθ των κάκε είδουσ υλικϊν, με 

ςκοπό τθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του παραγωγισ υλικϊν και 

τθσ απρόςκοπτθσ και εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Αν οι ςυνκικεσ του ζργου ι ο 

κίνδυνοσ ηθμιϊν ςε αυτό δεν επιτρζπουν, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, τθν 

απόκεςθ υλικϊν ς' αυτζσ, τότε κα αποτίκενται μόνο τα υλικά εργαςίασ μιασ θμζρασ, χωρίσ 

να προκφπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποηθμίωςθ, λόγω πρόςκετων ι πλάγιων 

μεταφορϊν, φορτοεκφορτϊςεων κ.λπ., γιατί κεωρείται ότι όλεσ αυτζσ περιλαμβάνονται 

ςτισ τιμζσ μονάδασ των εργαςιϊν. 

 

 

Άρκρο 25ο: Μελζτεσ και ςχζδια των ζργων - Εφαρμογι των ςχεδίων - Αντιμετϊπιςθ αςυμφωνίασ 

ςτοιχείων ςχεδίων. 

 

25.1 Με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ κα παραδοκοφν ςτον ανάδοχο από τθν Επιβλζπουςα 

Υπθρεςία όλα τα απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ ςτοιχεία και 

ςχζδια που περιζχονται ςτον αντίςτοιχο φάκελο τθσ Μελζτθσ. 

25.2 Ο ανάδοχοσ του ζργου, για να εφαρμόςει πιςτά και ζντεχνα τα ςχζδια, οφείλει να προβεί 

ςτισ κατωτζρω ενζργειεσ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ: 

- Να προβεί ςτον αρικμθτικό ζλεγχο των διαςτάςεων που αναγράφονται ςτα ςχζδια, ςε 

περίπτωςθ δε, αςυμφωνιϊν ι ελλείψεων να ηθτιςει ζγκαιρα από τον κφριο του ζργου 

τθν απαιτοφμενθ διαςαφινιςθ ι διόρκωςθ. 

-  Τα αποτελζςματα των ανωτζρω εργαςιϊν κα υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο ςτθν 

Επιβλζπουςα Υπθρεςία υπό μορφι ςχεδίων και εκκζςεωσ ςε τρία αντίτυπα. 

- Η Επιβλζπουςα Υπθρεςία οφείλει να ελζγξει και να κεωριςει τα ανωτζρω ςτοιχεία μζςα 

ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθσ υποβολισ των, και τότε μόνο κα αρχίςει θ εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 

 

 

 

Άρκρο 26ο: Διαςτάςεισ των ζργων - Ζλεγχοι γεωμετρίασ. 

 

26.1 Γενικοί όροι. 

θτϊσ ςυμφωνείται ότι ο ανάδοχοσ ανζλαβε δια τθσ ςυμβάςεωσ τθν εκτζλεςθ του ζργου 

ςφμφωνα με τθ γεωμετρία και τισ διαςτάςεισ των κακ' ζκαςτα ζργων ι ςτοιχείων αυτϊν, 

όπωσ φαίνονται ςτα ςχζδια τθσ Μελζτθσ και τα οριηόμενα ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.Κατ' 

ακολουκία, δεν αναγνωρίηεται ςτον ανάδοχο, για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, καμία 

υπζρβαςθ διαςτάςεων ςτα πάχθ, ςτα φψθ και πλάτθ, ςτισ οριογραμμζσ, ςτισ κλίςεισ και ςτα 

λοιπά ςτοιχεία που ςυνιςτοφν τθν γεωμετρία των κακ' ζκαςτα ζργων ι ςτοιχείων αυτϊν. 

Διευκρινίηεται εδϊ, ότι ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να επικαλεςκεί ωσ αιτία αναγκαίασ 

αυξιςεωσ διαςτάςεων το γεγονόσ ότι τα μθχανικά μζςα που χρθςιμοποιεί δεν επιτρζπουν 
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τθν καταςκευι τζτοιων διαςτάςεων, γιατί ο ανάδοχοσ ανζλαβε με τθ Σφμβαςθ τθν εκτζλεςθ 

του ζργου ςφμφωνα με τισ διαςτάςεισ των ςχεδίων, ενϊ οι τιμζσ του Τιμολογίου είναι 

ενιαίεσ και αμετάβλθτεσ από τισ διαςτάςεισ των ςχεδίων, απ' τθν ζκταςθ των εργαςιϊν και 

απ' τθ δυνατότθτα ι απ' το ςυμφζρον χριςθσ μθχανικϊν μζςων (βαρζων, μεςαίων, 

ελαφρϊν) ι εκτζλεςθσ των εργαςιϊν με εργατικά χζρια.Επομζνωσ, ζργα με διαςτάςεισ 

μεγαλφτερεσ από τισ διαςτάςεισ που δείχνονται ςτα ςχζδια, επιμετροφνται με τισ 

διαςτάςεισ των ςχεδίων και βάςει των οριηόμενων ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

26.2 Ζλεγχοι γεωμετρίασ. 

Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα απεριορίςτου ελζγχου τθσ γεωμετρίασ των ζργων, για τθ 

διαπίςτωςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ των ςχεδίων τθσ Μελζτθσ.Η ζκταςθ και θ πυκνότθτα των 

ελζγχων εναπόκειται κατά απόλυτο τρόπο ςτθν Υπθρεςία.Η μζριμνα και οι αντίςτοιχεσ 

δαπάνεσ ςυλλογισ των απαραίτθτων ςτοιχείων, τα οποία ςε κάκε περίπτωςθ υπόκεινται ςε 

ζλεγχο τθσ Υπθρεςία ανικει ςτον ανάδοχο.Σε περίπτωςθ αποκλίςεων που υπερβαίνουν τισ 

ανοχζσ, θ Επίβλεψθ διατάηει τθ διακοπι των εργαςιϊν και τθ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου 

με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. 

26.3  Αρχείο γεωμετρικοφ ελζγχου. 

Πλα τα ςτοιχεία των γεωμετρικϊν ελζγχων, όπωσ χωροςτακμιςεισ, διατομζσ, ςχζδια κ.λπ. 

κα τθροφνται ςε ιδιαίτερο αρχείο και κα χρθςιμεφουν και ςαν επιμετρθτικά και 

καταμετρθτικά ςτοιχεία αφανϊν εργαςιϊν, τθρουμζνων των διατάξεων των παρ. 25.1 και 

25.2 του παρόντοσ άρκρου. 

 

 

 

 

 

 

Άρκρο 27ο: Αποτφπωςθ μορφισ φυςικοφ εδάφουσ ζργου 

 

27.1  Ρριν από τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ χωματουργικϊν εργαςιϊν ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει 

ολοκλθρϊςει για όλο το ζργο τθν αποτφπωςθ τθσ μορφισ του φυςικοφ εδάφουσ 

(παςςάλωςθ άξονα, ζλεγχοσ υπαρχουςϊν υψομετρικϊν αφετθριϊν ι και εγκατάςταςθ 

νζων εφόςον τοφτο απαιτείται, λιψθ διατομϊν, αποτφπωςθ υφιςταμζνων ζργων 

επζνδυςθσ και λοιπά) ςε όλο το εφροσ κατάλθψθσ του ζργου, κα ενθμερϊςει τα ςχζδια τθσ 

μελζτθσ τα οποία κα υποβλθκοφν ςτθν Δ/οφςα Υπθρεςία. Οι εργαςίεσ αποτφπωςθσ κα 

ελζγχονται κατά τθν εκτζλεςι τουσ από τθν Δ/οφςα Υπθρεςία και κα παραλαμβάνονται από 

τθν επιτροπι φυςικοφ εδάφουσ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 151 του Ν. 4412/2016 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 70 του Ν.4782/2021 και ιςχφει.Ειδικϊσ ο 

χαρακτθριςμόσ και θ παραλαβι του φυςικοφ εδάφουσ ςτο οποίο εκτελείται το ζργο, 

γίνονται από δφο (2) ι περιςςότερουσ τεχνικοφσ, που ορίηονται από τθ διευκφνουςα 

υπθρεςία και κα είναι ςυνυπεφκυνοι για τθν ορκότθτα τθσ αποτφπωςθσ τθσ μορφισ του 

φυςικοφ εδάφουσ.   Η προαναφερόμενθ διαδικαςία μπορεί να γίνει και τμθματικά για 

ολοκλθρωμζνα τμιματα ζργου, αλλά πάντωσ πριν τθν αναφερόμενθ ςτθν αρχι του 

παρόντοσ άρκρου, προκεςμία και πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν για κάκε τμιμα. 

27.2 Η ακριβισ κζςθ των ζργων κα οριςκεί από τθν Δ/οφςα Υπθρεςία επί των, ενθμερωμζνων με 

τα ςτοιχεία τθσ αποτφπωςθσ, ςχεδίων τθσ μελζτθσ,  κα εγκρικεί από τθν Ρροϊςταμζνθ 
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Υπθρεςία και κα δοκεί εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. Η 

προαναφερόμενθ διαδικαςία μπορεί να γίνει και τμθματικά.Η Ρροϊςταμζνθ Υπθρεςία 

διατθρεί το δικαίωμα να επιφζρει αλλαγζσ ςτισ κζςεισ των ςυμβατικϊν εργαςιϊν. 

27.3 Για τθν άρτια επιμζτρθςθ των εργαςιϊν του παρόντοσ ζργου, κα εφαρμόηονται τα 

προβλεπόμενα ςτθν ιςχφουςα ΕΤΕΡ τθσ κάκε εργαςίασ.  

 

 

Άρκρο 28ο: Αρτιότθτα των καταςκευϊν 

 

28.1 Ο κακοριςμόσ των οποιοδιποτε ςτοιχείων και οδθγιϊν εκτζλεςθσ των εργαςιϊν που 

προβλζπονται από τα ςχζδια και τα λοιπά τεφχθ ανάκεςθσ, δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο 

από τθν υποχρζωςθ να πάρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν άρτια εκτζλεςθ και 

εμφάνιςθ των επί μζρουσ εργαςιϊν που ςυνκζτουν το ζργο. 

28.2 Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και αν δεν ορίηεται κάτι ςτα 

ςχζδια ι τα λοιπά τεφχθ Ανάκεςθσ ι, τζλοσ, ςτισ οδθγίεσ και εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, κάκε 

απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου πρζπει να είναι άρτιο τόςο ωσ προσ τθν καταςκευι και 

άμεμπτθ εμφάνιςι του όςο και ωσ προσ τθν άμεςθ ςφνδεςι του με τα λοιπά τμιματα του 

ζργου (εςωτερικά ι γειτονικά). 

Άρκρο 29ο: Μθχανιματα και μζςα 

 

29.1 Ο ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δικζσ του δαπάνεσ, υποχρεϊνεται να προμθκεφςει και 

μεταφζρει επί τόπου του ζργου όλα τα μθχανιματα, εργαλεία κ.λπ. για τθν εμπρόκεςμθ 

εκτζλεςθ του ζργου. 

29.2 Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δεν κρικοφν επαρκι τα 

μθχανικά κ.λπ. μζςα που ειςκομίςκθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ περαίωςθ των 

εργαςιϊν, τότε ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, μζςα ςε δεκαιμερθ προκεςμία από γραπτι 

εντολι τθσ Υπθρεςίασ, να ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα μθχανικό εξοπλιςμό κ.λπ., 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

 

Άρκρο 30ο: Παραλαβι υλικϊν με ηφγιςθ 

 

Για τθν παραλαβι των υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, κα ακολουκθκεί θ διαδικαςία που 

περιγράφεται ςτθν παρ.7 του άρκρου 70 του Ν.4782/2021, ςε αντικατάςταςθ του άρκρου 

151 του Ν.4412/2016.Συγκεκριμζνα για τθν παραλαβι των υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ 

ςυντάςςεται τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισ.Το παραπάνω τριπλότυπο κα 

υπογράφεται από τον ι τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ, που είναι επί τόπου 

τθσ ηφγιςθσ και τον ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. 

 

 

Άρκρο 31ο: Σρόποσ επιμζτρθςθσ εργαςιϊν. 

 

31.1 Οι  επιμετριςεισ  ςυντάςςονται  με μζριμνα και δαπάνθ του  αναδόχου  και υπόκεινται 

ςτον ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου 151 του Ν. 4412/2016, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 70 του Ν.4782/2021. 
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31.2 Πταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν 

τελικι μορφι του ζργου, όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν 

είναι τελικά εμφανείσ, ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει διλωςθ γνωςτοποίθςθσ αφανϊν εργαςιϊν που 

ςυνοδεφει υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, θ οποία ςυνιςτά διακριτι επιμζτρθςθ και 

περιλαμβάνει διλωςθ περί τθσ αλικειασ των ςτοιχείων, υπογράφεται δε, τόςο από τον 

ανάδοχο όςο και από τουσ τεχνικοφσ του άρκρου 139, περί διεφκυνςθσ ζργου από τθν 

πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ πριν από τθν επικάλυψθ των εργαςιϊν αυτϊν 

υποχρεοφται να καλεί τον επιβλζποντα να ελζγξει τισ εργαςίεσ αυτζσ ςε θμερομθνία, που 

δεν απζχει περιςςότερο από τρεισ (3) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ. Ο 

επιβλζπων ςυντάςςει ζκκεςθ ςτθν οποία επιβεβαιϊνεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν 

και υποβάλλεται αμελλθτί ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Η ζκκεςθ 

ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επαρκι, για τθν τεκμθρίωςθ τθσ εκτζλεςθσ των αφανϊν 

εργαςιϊν, αρικμό ψθφιακϊν φωτογραφιϊν, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο Μθτρϊο του 

ζργου. Ο επιβλζπων είναι υποχρεωμζνοσ να ανταποκρικεί ςτο αίτθμα ελζγχου των αφανϊν 

εργαςιϊν. Ακολοφκωσ, ο ανάδοχοσ ενθμερϊνει θλεκτρονικά τον προϊςτάμενο τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Η παράλειψθ ελζγχου των αφανϊν εργαςιϊν μζςα ςτθν ωσ άνω 

προκεςμία ςυνιςτά υπερθμερία του κυρίου του ζργου, αν προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ 

υφίςταται ηθμία για τον λόγο αυτόν. Η ζκκεςθ παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ςυνοδεφει 

υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, δεν ζχει εκτελεςτό χαρακτιρα και δεν προςβάλλεται 

αυτοτελϊσ, παρά μόνο από κοινοφ με τθν εγκριτικι πράξθ τθσ επιμζτρθςθσ αυτισ, που 

εκδίδει θ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υποβολι 

τθσ. 

31.3 Τα επιμετρθτικά ςτοιχεία καταχωροφνται ςε επιμετρθτικά φφλλα εισ διπλοφν που 

υπογράφονται από τον επιβλζποντα και τον ανάδοχο και κακζνασ παίρνει από ζνα 

αντίγραφο. Ο  Ανάδοχοσ  είναι υποχρεωμζνοσ να διακζςει τα αναγκαία όργανα  για  τθν 

ςφνταξθ και τον ζλεγχο των επιμετριςεων. 

31.4 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ρυκμίηει τον τρόπο και ρυκμό εκτζλεςθσ των  

εργαςιϊν, ϊςτε να είναι δυνατόν ο ζλεγχοσ των εργαςιϊν που πρόκειται να επικαλυφκοφν 

από άλλεσ κακϊσ και εργαςίεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςμα  μζςα ςτο ωράριο 

εργαςίασ τθσ Υπθρεςίασ ςτισ εργάςιμεσ θμζρεσ. Οι τελικζσ επιμετριςεισ ςυντάςςονται 

τμθματικά με τθν πρόοδο του ζργου. 

31.5 Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία 

ςτοιχεία για τθν επιμζτρθςθ των ποςοτιτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν, πλθν των περ. γ’ 

ζωσ ε’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 95. Τα επιμετρθτικά ςτοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο 

ςτουσ επιβλζποντεσ του άρκρου 136, με υπεφκυνθ διλωςθ περί τθσ αλθκείασ αυτϊν. Σε 

κάκε επιμζτρθςθ αποτυπϊνονται διακριτά οι ςυμβατικζσ ποςότθτεσ από τισ εξωςυμβατικζσ 

ποςότθτεσ που τυχόν εκτζλεςε ο ανάδοχοσ, κατόπιν εντολϊν τθσ υπθρεςίασ. 

31.6 Στο τζλοσ κάκε τμθματικισ προκεςμίασ, όπωσ ορίηεται ςτο χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ, 

άλλωσ ςτο τζλοσ κάκε μινα, εφόςον δεν υφίςταται χρονοδιάγραμμα ι ςε άλλθ χρονικι 

περίοδο που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ 

κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν το προθγοφμενο 

προβλεπόμενο διάςτθμα. Η επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι 

περιγραφι τθσ, με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων 

κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό 
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επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ 

καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των δθλϊςεων τθσ παρ. 31.7 τθσ παροφςασ. Οι 

επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε 

ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθ διευκφνουςα 

υπθρεςία με διλωςθ περί τθσ αλικειασ αυτϊν. Η υποβολι των επιμετριςεων αποτελεί 

προχπόκεςθ τθσ τμθματικισ πλθρωμισ του αναδόχου. 

31.7 Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ δφναται οποτεδιποτε να διατάξει τθ 

ςυνολικι ι δειγματολθπτικι ενδεικτικι επαλικευςθ οποιαςδιποτε υποβλθκείςασ 

επιμζτρθςθσ, ςε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, υποχρεοφται να προβεί ςε δειγματολθπτικό 

ενδεικτικό ζλεγχο επαλικευςθσ επιμετριςεωσ, ςε αρικμό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 

ςαράντα τοισ εκατό (40%) των επιμετριςεων που υποβλικθκαν ι τουλάχιςτον τζςςερισ (4) 

εξ αυτϊν, αν υποβάλλονται λιγότερεσ από δζκα (10) επιμετριςεισ. 

31.8 Για κάκε διακεκριμζνο μζροσ του ζργου, που επιδζχεται αυτοτελι επιμζτρθςθ, ο ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ  δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου,  

να υποβάλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τθν «τελικι επιμζτρθςθ», δθλαδι τελικό 

ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν επιμετριςεων, 

θ οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και από ζναν τουλάχιςτον από τουσ τεχνικοφσ του 

άρκρου 139. Η τελικι επιμζτρθςθ ελζγχεται από τον επιβλζποντα, ο οποίοσ υποβάλλει 

εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν προσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία ςχετικι ζκκεςθ. Η 

διευκφνουςα υπθρεςία υποχρεοφται, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ ζκκεςθσ 

του προθγοφμενου εδαφίου, να εκδϊςει απόφαςθ περί τθσ ζγκριςθσ αυτισ. Σε περίπτωςθ 

εμφάνιςθσ διαφορϊν μεταξφ επιμζρουσ επιμετριςεων και τελικισ επιμζτρθςθσ, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται, εντόσ τθσ ταχκείςασ από τθ διευκφνουςα υπθρεςία προκεςμίασ, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των τριϊν (3) θμερϊν, να προβεί ςε πλιρθ και 

αιτιολογθμζνθ απόδειξθ τθσ εμφανιηόμενθσ διαφοράσ.  

31.9 Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν κα υποβάλλει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε τελικι 

επιμζτρθςθ θ Διευκφνουςα Υπθρεςία μζχρι τθ ςφνταξθ τθσ τελικισ επιμετριςεωσ μπορεί να 

αρνθκεί τθν πιςτοποίθςθ των αντιςτοίχων εργαςιϊν. 

31.10Για  τον τρόπο ςυντάξεωσ και τον χρόνο υποβολισ των επιμετριςεων και τισ ποινικζσ  ριτρεσ 

που εφαρμόηονται ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ  εφαρμόηονται  όλα όςα ορίηονται ςτο 

άρκρο 151 του Ν. 4412/2016όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4782/2021, άρκρο 70. 

 

 

Άρκρο 32ο: Πιςτοποιιςεισ - Πλθρωμζσ 

 

32.1 Η  πλθρωμι  του  αναδόχου κα γίνει βάςει τθσ τιμισ  του  τιμολογίου τθσ μελζτθσ 

μειωμζνθσ κατά τθν ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ των προςφερομζνων τιμϊν ςτα τεφχθ   

Τιμολογίου και Ρροχπολογιςμοφ Ρροςφοράσ  ανάλογα  με   το   ςφςτθμα δθμοπραςίασ.Στισ 

τιμζσ  αυτζσ  περιλαμβάνονται  όλεσ  οι  δαπάνεσ  που  ειδικότερα αναφζρονται ςτο 

τιμολόγιο μελζτθσ και ςτθν παροφςα Ε.Σ.Υ.  

32.2 Οι πιςτοποιιςεισ, οι εντολζσ πλθρωμϊν και οι επιμετριςεισ των εκτελουμζνων ζργων κα 

γίνονται με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016,και των άρκρων 151 και 152 του Ν.4412/2016, 

όπωσ αντικαταςτάκθκανκαι ιςχφουν με το Ν.4782/2021, άρκρα 70 και 71 αντίςτοιχα, τουσ 

όρουσ τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ και τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. Τα 

ςτοιχεία που κακορίηονται ςτα άρκρα 151 και 152 του Ν. 4412/2016, ςυντάςςονται με 
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ευκφνθ του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία, ςτα 

απαιτοφμενα αντίτυπα, ανά μθνιαία χρονικά διαςτιματα. 

32.3 Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ κα υπόκεινται ςτισ κρατιςεισ τθσ παρ. 12 του άρκρου 152 του Ν. 

4412/2016,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4782/2021, άρκρο 71. 

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

παρ. 14 α) του άρκρου 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 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  λογαριαςμοί  ςυντάςςονται από τον ανάδοχο και περιλαμβάνουν τα  ποςά που  

οφείλονται  ς' αυτόν από εργαςίεσ  που εκτελζςτθκαν, για τθν πραγματοποίθςθ των 

τμθματικϊν πλθρωμϊν που προβλζπει το άρκρο 152 του Ν.4412/2016, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε και ιςχφει με το Ν.4782/2021, άρκρο 71 ι τθσ οριςτικισ πλθρωμισ  του  

εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ και θ εκκακάριςθ  όλων των  αμοιβαίων απαιτιςεων τθσ 

εργολαβικισ ςφμβαςθσ. 

32.6 Για τθν ςφνταξθ, τθν υποβολι, τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν και  τθν  

εκκακάριςθ  όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται 

όςα λεπτομερειακά αναφζρονται ςτο άρκρο 152 του Ν.4412/2016,όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει με το Ν.4782/2021, άρκρο 71. 

 

 

Άρκρο 33ο: Ιςχφουςεσ αναλφςεισ τιμϊν και αντίςτοιχα Περιγραφικά Σιμολόγια 

 

Ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν. 4412/2016,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το 

Ν.4782/2021, άρκρο 75. 

33.1 Για τθ ςφνταξθ Ρρωτοκόλλων Κανονιςμοφ Νζων Τιμϊν Μονάδασ ιςχφουν οι εγκεκριμζνεσ 

Αναλφςεισ Τιμϊν και τα αντίςτοιχα περιγραφικά τιμολόγια.  

33.2 Η Αρικ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04-05-2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν (ΦΕΚ 1746/Β/19-05-2017), με τθν οποία εγκρίκθκε ο Κανονιςμόσ 

Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων για τισ εξισ κατθγορίεσ 

ζργων: 1. Ζργων Οδοποιίασ, 2. Υδραυλικϊν Ζργων, 3. Λιμενικϊν Ζργων, 4. Οικοδομικϊν 

Ζργων, 5. Ζργων Ρραςίνου, 6. Ηλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν (Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν 

και Λιμενικϊν Ζργων). 

33.3 Για τθν ανακεϊρθςθ τιμϊν ιςχφουν για κάκε άρκρο του Τιμολογίου τα ςτον 

Ρροχπολογιςμό αναγραφόμενα αντίςτοιχα άρκρα εγκεκριμζνων Αναλφςεων Τιμϊν, όπου θ 

ςφντμθςθ ΥΔ δθλϊνει τθν ανωτζρω Ανάλυςθ Τιμϊν Υδραυλικϊν Ζργων, θ ςφντμθςθ ΟΔΟ 

ςθμαίνει τθν ανωτζρω Ανάλυςθ Τιμϊν και Ρεριγραφικό Τιμολόγιο Ζργων Οδοποιίασ και θ 

ςφντμθςθ ΟΙΚ τθν Ανάλυςθ Τιμϊν Οικοδομικϊν Ζργων. 

 

 



Σελίδα 31 από 52 

 

 

Άρκρο 34ο: Αυξομειϊςεισ εργαςιϊν - Νζεσ εργαςίεσ - Κανονιςμόσ Σιμϊν Μονάδοσ Νζων 

Εργαςιϊν - Τπερςυμβατικζσ εργαςίεσ - Χριςθ των επί ζλαςςον εργαςιϊν. 

 

34.1 Αν θ αρτιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου επιβάλλει τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ νζων 

εργαςιϊν, που δεν περιλαμβάνονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, φςτερα πάντοτε από ζγγραφθ εντολι 

τθσ Υπθρεςίασ, κα ςυντάςςεται Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ και Ρρωτόκολλο Κανονιςμοφ Τιμϊν 

Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ (άρκρο 156 του Ν. 4412/2016,όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4782/2021, άρκρο 75.) 

 Ο  Ανάδοχοσ δεν μπορεί να προβεί ςε καμία αντίςτοιχθ  τροποποίθςθ  χωρίσ ζγγραφθ εντολι.  

34.2 O φορζασ καταςκευισ του ζργου ζχει το δικαίωμα κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ του 

ζργου να επιφζρει οποιεςδιποτε τροποποιιςεισ  ςτθν  μορφι  του ζργου,  τθν ποιότθτα,  

το είδοσ ι τθν ποςότθτα των εργαςιϊν,  που επιβάλλονται για τθν αρτιότθτα ι τθν 

λειτουργικότθτα του ζργου, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν ιςχφουςα Νομοκεςία.  

34.3 Για τθν πραγματοποίθςθ των μεταβολϊν ςυντάςςεται Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ 

Εργαςιϊν και πρωτόκολλο  κανονιςμοφ  τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν για  τισ εργαςίεσ που  δεν 

περιλαμβάνονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ.Για τα όρια των μεταβολϊν, τον τρόπο ςφνταξθσ του 

Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα Εργαςιϊν, τον τρόπο κανονιςμοφ των νζων τιμϊν εφαρμόηεται το 

άρκρο 155 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε  με το άρκρο 74 του Ν.4782/2021και το 

άρκρο 156 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 75 του Ν.4782/2021. 

Αν με απαίτθςθ τθσ Υπθρεςίασ παραςτεί ανάγκθ εκτζλεςθσ νζων εργαςιϊν κα ςυντάςςεται  

αντίςτοιχο "Ρρωτόκολλο κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν", ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ  του άρκρο 156 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το 

Ν.4782/2021, άρκρο 75. 

34.4 Η κοςτολόγθςθ των εργαςιϊν αυτϊν κα γίνεται βάςει των διατάξεων του άρκρου 156 του 

Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 75 του Ν. 4782/2021 και θ τιμι 

τθσ κα μειϊνεται κατά το προςφερκζν από τον ανάδοχο ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ αντίςτοιχθσ 

κατθγορίασ, ςτθν οποία υπάγεται και κα προςαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποςοςτό 

(18%) για γενικά ζξοδα και όφελοσ του αναδόχου. 

34.5 Επιτρζπεται θ χριςθ των επί ζλαςςον, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ν. 4412/2016 

«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρκρο 156, παρ. 3β), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το 

Ν.4782/2021, άρκρο 75.   

 

 

Άρκρο 35ο: Γενικά ζξοδα, όφελοσ κ.λπ. αναδόχου 

 

Το ποςοςτό για γενικά και επιςφαλι ζξοδα, όφελοσ εργολάβου κ.λπ. είναι δζκα οκτϊ τοισ 

εκατό (18%) τθσ αξίασ των εργαςιϊν, που υπολογίηεται με βάςθ τισ τιμζσ του Συμβατικοφ 

Τιμολογίου και των Νζων τιμϊν. Η δαπάνθ για το Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον κφριο του ζργου.Στα 

γενικά ζξοδα του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικζσ δαπάνεσ που τον 

βαρφνουν αποκλειςτικά: 

1. Δθμοςίευςθσ Διακθρφξεων Δθμοπραςίασ (αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικϊν), ςφμφωνα 

με τισ κείμενεσ διατάξεισ που ιςχφουν. 

2. Αποηθμιϊςεισ ιδιοκτθτϊν εκμιςκωτϊν ι μιςκωτϊν: 
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i. Των περιοχϊν δανείων χωματιςμϊν ι αποκζςεων υλικϊν των εκςκαφϊν ι και 

αποκθκεφςεωσ  υλικϊν.  

ii. Των κζςεων εγκαταςτάςεων μθχανθμάτων και γενικά εργοταξίου. 

iii. Των προςπελάςεων προσ τα εργοτάξια και των κζςεων λιψεωσ και αποκθκεφςεωσ 

των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν.  

iv. Των πθγϊν λιψεωσ υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν μετά από ζγκριςθ τθσ 

Υπθρεςίασ και των οδϊν προςπελάςεωσ προσ αυτζσ είτε ανικουν ςε φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου χωρίσ θ Ρ.Α.Μ.Θ. να ζχει καμία υποχρζωςθ 

να κινιςει τισ διαδικαςίεσ τθσ απαλλοτρίωςθσ τουσ. Η Ρ.Α.Μ.Θ. επίςθσ δεν 

αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ του αναδόχου είτε για 

τυχόν δυςκολίεσ που κα προκφψουν ςτθν εξεφρεςθ και εκμετάλλευςθ των λατομείων 

και των άλλων πθγϊν είτε από κάποια ανάγκθ που παρουςιάςκθκε για τθν 

δθμιουργία εγκατάςταςθσ κραφςθσ και χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν μακριά από τισ 

πθγζσ λιψεωσ είτε από δυςχζρειεσ μεταφορϊν από οποιαδιποτε αιτία. 

3. Καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των οδϊν προςπζλαςθσ που απαιτοφνται για τισ πθγζσ των 

υλικϊν όπωσ επίςθσ και καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των παρακαμπτθρίων για τθν καλι 

και αςφαλι εξυπθρζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ που γινόταν από τον δρόμο που 

καταςκευάηεται, βελτιϊνεται κ.λπ. για όςο διάςτθμα κα διαρκεί θ εκτζλεςθ του ζργου. 

Πςον αφορά τουσ δρόμουσ που βρίςκονται ςε λειτουργία ο ανάδοχοσ πρζπει να 

γνωρίηει ότι δεν μπορεί να κυκλοφοριςει όχθμα με βάροσ μεγαλφτερο από εκείνο με το 

οποίο ζχει υπολογιςτεί θ αντοχι του οδοςτρϊματοσ ϊςτε να μθν προκφψει κάποια 

καταςτροφι του. Οπωςδιποτε αν χρθςιμοποιεί τζτοιουσ δρόμουσ (με τουσ παραπάνω 

περιοριςμοφσ) ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τουσ ςυντθρεί μζχρι να τελειϊςει το 

ζργο, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ από τθν Ρ.Α.Μ.Θ., με το υλικό που είναι 

καταςκευαςμζνθ θ επιφάνεια κυλίςεωσ τουσ ζτςι ϊςτε θ κατάςταςθ τουσ κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια καταςκευισ του ζργου να είναι  τουλάχιςτον θ ίδια με αυτι που ιταν πριν από 

τθν ζναρξθ του ζργου. 

4. Οι πρόςκετεσ δαπάνεσ και επιβαρφνςεισ που ίςωσ προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ του 

ζργου από τθν εκμετάλλευςθ των πθγϊν υλικϊν και από άλλθ εργολαβία, προθγοφμενθ 

ι επόμενθ και τθν δθμιουργία και αποκάλυψθ για τον λόγο αυτό νζων πθγϊν υλικϊν 

μαηί με τισ επιβαρφνςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ που είναι απαραίτθτεσ 

για τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου.  

5. Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ και προςαρμογισ των ςτοιχείων των μελετϊν που κα 

παραδοκοφν ςτον ανάδοχο προσ τα δεδομζνα του εδάφουσ. 

6. Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν που απαιτοφνται και που γίνονται απαραίτθτα 

από Διπλωματοφχο Ρολιτικό ι Τοπογράφο Μθχανικό για τθν εφαρμογι των ςτοιχείων 

τθσ μελζτθσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου και τισ επιμετριςεισ δθλ. αναπαςςαλϊςεισ του 

άξονα τθσ οδοφ, χωροςτακμιςεισ, λιψεισ διατομϊν κ.λπ. όςεσ φορζσ απαιτείται αυτό 

κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, όποτε πρζπει να υποβάλλονται ςε 6 πλουν. 

7. Οι δαπάνεσ προςωρινισ ςιμανςθσ του ζργου. 

8. Οι δαπάνεσ  που αναφζρονται ςτο άρκρο 138 του Ν.4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε 

με το άρκρο 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. 
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4013/2011, τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, 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 
Ρ.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.Ρ.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). 

 

 

Άρκρο 36ο: Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

 

Για τθν ανακεϊρθςθ τιμϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 153 του Ν.4412/2016, 

όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 72 του Ν. 4782/2021και οι λοιπζσ  διατάξεισ που ιςχφουν 

τθν θμζρα τθσ Δθμοπραςίασ. 

 

Άρκρο 37ο: Απολογιςτικζσ εργαςίεσ 

 

Η εκτζλεςθ απολογιςτικϊν εργαςιϊν και θ προμικεια υλικϊν απολογιςτικά επιτρζπεται 

μόνο φςτερα από ζγγραφθ διαταγι και ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ για εργαςίεσ που δεν είναι 

δυνατόν να επιμετρθκοφν ι να κοςτολογθκοφν διαφορετικά.Γενικά για τθν εκτζλεςθ 

απολογιςτικϊν εργαςιϊν εφαρμόηεται το άρκρο 154 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 73 του Ν. 4782/2021. 

 

 

Άρκρο 38ο:  Διεφκυνςθ ζργου από τον ανάδοχο 

  

Ρζρα από όςα αναφζρονται ςτοάρκρο 138 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 

άρκρο 59 του Ν. 4782/2021, κακϊσ και τα άρκρα 139 και 140 του Ν. 4412/2016, ςχετικά με 

το προςωπικό, ιςχφουν και οι αναφερόμενοι όροι ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ: 

38.1 Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ςτθν Υπθρεςία τον Αντίκλθτό 

του, κάτοικο Ξάνκθσ εξουςιοδοτθμζνο για τθν παραλαβι των κοινοποιοφμενων εγγράφων 

ςε αυτόν, μαηί με ζγγραφθ αποδοχι του διοριηομζνου αντικλιτου, τθ διεφκυνςθ των 

κεντρικϊν γραφείων του κακϊσ και το εντεταλμζνο προςωπικό που βρίςκεται ςε αυτά.        

38.2 Πλεσ  οι  εργαςίεσ  κα  εκτελεςτοφν  ςφμφωνα  με  τουσ  κανόνεσ  τθσ  τζχνθσ  από  

ειδικευμζνο  προςωπικό. 

38.3 Το ζργο διευκφνεται εκ μζρουσ τθσ  αναδόχου επιχείρθςθσ από πλθρεξοφςιο  αντιπρόςωπό 

τθσ  κατά  τθν  εφαρμογι  των διατάξεων  του  άρκρου 139 του Ν. 4412/2016 αποδεκτό από 

τθν  Υπθρεςία που πρζπει  να  είναι  διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ ι και από τον ίδιο τον 

ανάδοχο ςε περίπτωςθ ατομικισ επιχείρθςθσ.  

38.4 Ο Ανάδοχοσ είναι  υποχρεωμζνοσ  για  τθν  καταςκευι  του  ζργου να  διακζτει, ανάλογα με 

το είδοσ του ζργου, διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ ι Τεχνολόγουσ καιτουσ απαιτοφμενουσ 

εργοδθγοφσ. 
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38.5 Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, κατά τθν εκτζλεςθ των 

δθμόςιων ςυμβάςεων, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν 

από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, 

που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. Η τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των 

δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ 

των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

38.6 Ο  ανάδοχοσ  είναι  υποχρεωμζνοσ  με  δικζσ  του  δαπάνεσ  να εγκαταςτιςει  ςτο  εργοτάξιο  

όλα  τα  προβλεπόμενα  από  τουσ  όρουσ  υγιεινισ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία.Ρριν  τθσ  ενάρξεωσ  των εργαςιϊν, ο  ανάδοχοσ  είναι  υποχρεωμζνοσ  να  

φροντίςει  για  τθν  ζκδοςθ  κάκε  άδειασ  ςφμφωνα  με  το  νόμο (όχι  μόνον αυτισ  που  

απαιτείται  για  τθν  ανζγερςθ  οικοδομϊν)  κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά  και  αποκλειςτικά  

υπεφκυνοσ  για κάκε  παράβαςθ  των  διατάξεων  που  ιςχφουν  για  τθν εκτζλεςθ  των 

εργαςιϊν.Ρρζπει  επίςθσ  να  φροντίςει  για  τθν  τιρθςθ  ςτο  εργοτάξιο  όλων  των  

απαιτοφμενων  ςτοιχείων  ςφμφωνα  με  τον  νόμο  και  για  τθν  εφαρμογι  των  μζτρων  

αςφαλείασ  που  επιβάλλονται  για  όλθ  τθν  διάρκεια  των εργαςιϊν για  τθν αςφάλεια  

των  αςχολοφμενων  μιςκωτϊν. 

38.7 Ο  ανάδοχοσ  υποχρεοφται  επίςθσ  όπωσ  ςε όλεσ  τισ  ενζργειεσ  και  να  λάβει  εκείνα  τα  

μζτρα  που  προβλζπονται  από  το  άρκρο 138 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε 

με το άρκρο 59 του Ν. 4782/2021.Επίςθσ, θ Υπθρεςία μπορεί να διατάςςει τθν ςτελζχωςθ 

του εργοταξίου με πρόςκετο προςωπικό, όταν κατά τθν κρίςθ τθσ είναι απαραίτθτο. θτά 

κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καμιά περίπτωςθ δεν 

απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ του και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε ανάδοχοσ 

παραμζνει πάντοτε αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Υπθρεςία. 

 

 

Άρκρο 39ο:  Διοίκθςθ ζργου από τθν Τπθρεςία - Επίβλεψθ 

 

39.1 Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ, που εκπροςωπείται από το προςωπικό 

Επίβλεψθσ του ζργου. Ο ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτον 

επιβλζποντα και ςε όλουσ τουσ εντεταλμζνουσ για τθν επίβλεψθ του ζργου υπαλλιλουσ τθσ 

Υπθρεςίασ ςτα εργοτάξια,  λατομεία, αποκικεσ, εργοςτάςια κ.λπ. Το ίδιο ιςχφει και για 

όποιον άλλον, ςτον οποίο θ Υπθρεςία κα δϊςει ςχετικι ζγκριςθ.         

39.2 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ 

Υπθρεςίασ, που δίνονται για τθν άρτια, εφρυκμθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου. Το ότι θ 

Υπθρεςία επιβλζπει το ζργο δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ, που 

προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι και τουσ ιςχφοντεσ Νόμουσ, Διατάξεισ, 

κ.λπ., οφτε εξαςκενίηει τισ πλιρεισ και αποκλειςτικζσ ευκφνεσ του και υποχρεϊςεισ του που 

επιτάςςουν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ, τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ., τθσ Τεχνικισ 

Ρεριγραφισ και των λοιπϊν Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ.         

39.3 Η άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ αςκείται από τθν διευκφνουςα Υπθρεςία ςφμφωνα  με όςα 

ρυκμίηονται ςτο άρκρο 136  του Ν.4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 57 του 

Ν. 4782/2021 και θ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν  μειϊνει  τισ ευκφνεσ  
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του  αναδόχου  για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με  τισ  ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθν 

ςφμβαςθ. 

39.4 Ο διευκφνων από μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ τα  ζργα, υποχρεοφται μετά από  

ειδοποίθςθ  τθσ  Υπθρεςίασ να ςυνοδεφει τουσ υπαλλιλουσ που επιβλζπουν, διευκφνουν ι 

επικεωροφν τα ζργα, κατά τθν μετάβαςθ τουσ για επίβλεψθ, ζλεγχο ι επικεϊρθςθ ςτον 

τόπο των ζργων ι ςτουσ άλλουσ τόπουσ παραγωγισ. 

39.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνεσ του να διακζςει ςτθν υπθρεςία επίβλεψθσ του ζργου, 

οποτεδιποτε του ηθτθκεί και οποιαδιποτε εργάςιμθ θμζρα ι ϊρα από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ ζωσ τθν προςωρινι παραλαβι, επιβατικό αυτοκίνθτο για επίςκεψθ των ζργων, 

μεταφορά δοκιμίων, και γενικά για τισ ανάγκεσ του ζργου. 

 

 

Άρκρο 40ο:Κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο - Εκπροςϊπθςθ 

 

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. 

 

 

Άρκρο 41ο:Ημερολόγιο του ζργου 

 

Ο Ανάδοχοσ  είναι  υποχρεωμζνοσ  να τθρεί το θμερολόγιο  του  ζργου, ςφμφωνα με το 

άρκρο 146 του Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα και μετά τθν αντικατάςταςθ του από το 

άρκρο 65 του Ν.4782/2021. 

 

 

Άρκρο 42ο: Μθτρϊο Ζργου. 

 

Ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ τθσ Αρικμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/05-04-2017 Απόφαςθσ (ΦΕΚ 

1956/Β/07-06-2017). 

 

 

Άρκρο 43ο:Αςφάλεια προςωπικοφ και κοινοφ - ΑΤ -ΦΑΤ 

 

43.1 Ιςχφει θ παράγραφοσ 7 του άρκρου 138 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν 

παρ.9, του άρκρου 59 του Ν. 4782/2021, ςφμφωνα με τθν οποία,ο ανάδοχοσ ζχει τθν 

υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για 

τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου ι ςε 

οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Σχετικά με τθ 

λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι 

μελζτθ, όπωσ ςτατικι ικριωμάτων και μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων και να λαμβάνει 
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όλα τα ςχετικά μζτρα. Ο ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε 

ηθμία που προκαλείται προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων, 

ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για τθν καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. Ο ανάδοχοσ 

οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ, ςφμφωνα με το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), 

όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ υπό ςτοιχεία ΔΙΡΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β’ 266), 

ΔΕΕΡΡ/85/14.5.2001 (Β’ 686) και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β’ 16) αποφάςεισ του 

Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, ανάλογα με τισ προβλζψεισ 

του χρονοδιαγράμματοσ των εργαςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ 

τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ 

καταςκευισ του ζργου. 

Επιπλζον, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αναςυντάξει το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.) 

για το ζργο και να τθρεί Φάκελο Αςφάλειασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.) κατά τθν διάρκεια του 

ζργου, το οποίο κα αποτελεί και απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν παραλαβι του ζργου, 

ςφμφωνα με τθν αρ. 433/22-9-00 αποφ. του Υφυπ. ΥΡΕΧΩΔΕ.Επίςθσ, ιςχφουν τα κατωτζρω 

άρκρα τθσ αρ. ΔΙΡΑΔ/οικ/889/27-11-02 Απόφαςθσ του Υφ. ΡΕΧΩΔΕ «Ρρόλθψθ και 

αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων (ΣΑΥ και 

ΦΑΥ)»: 

1. Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί το ζργο με τρόπο αςφαλι και ςφμφωνα με τουσ 

νόμουσ, διατάγματα, αςτυνομικζσ διατάξεισ και οδθγίεσ του ΚτΕ, όπωσ εκφράηονται 

μζςω τθσ υπθρεςίασ αναφορικά με τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων. 

2. φςτθμα Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Τγείασ Εργαςίασ (ΟΔΑΤΕ). 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόςει το ΣΟΔΑΥΕ ςτο ζργο ϊςτε  να περιοριςτεί ο 

εργαςιακόσ κίνδυνοσ ςτο ελάχιςτο. Ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το ΣΟΔΑΥΕ ορίηονται οι 

εξισ: 

2.1 Διλωςθ πολιτικισ αςφάλειασ εργαςίασ του αναδόχου. 

2.2 Οριςμόσ τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι αςφάλειασ και ιατροφ Εργαςίασ. 

Ειδικότερα και λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ των κεςμϊν αυτϊν, τα προςόντα και 

κακικοντα των ατόμων τα οποία κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του τεχνικοφ 

αςφαλείασ, ςυντονιςτι κεμάτων αςφαλείασ και  υγείασ, κακϊσ και του γιατροφ 

Εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ (Ν.1568/ 

85, ΡΔ17/96, ΡΔ305/96, ΡΔ 294/88). Η ανάκεςθ των κακθκόντων του τεχνικοφ 

αςφάλειασ και ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ τθσ Εργαςίασ κακϊσ και του 

γιατροφ Εργαςίασ γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία 

και ςτο αρμόδιο Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ. του Σ.ΕΡ.Ε. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςε 

υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι αςφάλειασ και γιατροφ Εργαςίασ, 

μετριςεισ, αναπροςαρμογι ι και εκπόνθςθ του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομζνθσ 

τθσ εκτίμθςθσ του εργαςιακοφ κινδφνου, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, κλπ. ο 

ανάδοχοσ μπορεί να ςυμβάλλεται με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ι/και με ειδικά 

αδειοδοτθμζνθ (ΡΔ 95/99, ΡΔ17/96) από το Υπουργείο Εργαςίασ Εξωτερικι 

Υπθρεςία Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ  του Επαγγελματικοφ Κινδφνου (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.)· 

2.3 Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων προςωπικοφ αναδόχου για κζματα ΑΥΕ. 

2.4 Οργάνωςθ υπθρεςιϊν ΑΥΕ υπεργολάβων. 

2.5 Εκπόνθςθ διαδικαςιϊν αςφάλειασ. Κατ' ελάχιςτον απαιτοφνται διαδικαςίεσ για: 

 • αναφορά ατυχιματοσ, 
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 • διερεφνθςθ των ατυχθμάτων και τιρθςθ αρχείων βάςει τθσ νομοκεςίασ 

 • αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 

 • χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ, 

 • εκπαίδευςθ προςωπικοφ, 

 • ιατρικζσ εξετάςεισ εργαηομζνων 

2.6 Κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν π.χ. για βοθκθτικζσ καταςκευζσ όπου τζτοια μελζτθ 

προβλζπεται από τθ νομοκεςία ι προτείνεται από το ΣΑΥ τθσ μελζτθσ ι τθσ 

καταςκευισ. 

2.7 Διαδικαςίεσ Επικεωριςεων 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίηει τθν τακτικι επικεϊρθςθ των χϊρων, 

του εξοπλιςμοφ, των μεκόδων και των πρακτικϊν εργαςίασ ςε εβδομαδιαία βάςθ, 

εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ νομοκεςία ι το απαιτοφν οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του 

ζργου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ λιψθ μζτρων για τθν επανόρκωςθ των 

επικίνδυνων καταςτάςεων που επιςθμαίνονται. Οι επικεωριςεισ πρζπει να 

τεκμθριϊνονται γραπτά. 

2.8 Άλλεσ προβλζψεισ 

• Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτο Ζργο προσ το 

αρμόδιο Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ. του Σ.ΕΡ.Ε  

• Κατάρτιςθ προγράμματοσ και υλοποίθςθ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε 

κζματα ΑΥΕ 

• Οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ προσ εφαρμογι από  όλουσ τουσ εργαηόμενουσ 

ςτο εργοτάξιο. 

• Ρρόβλεψθ για ςφγκλθςθ μθνιαίων ςυςκζψεων για κζματα ΑΥΕ με το 

ςυντονιςτι ΑΥΕ και τουσ υπεργολάβουσ, παρουςία του τεχνικοφ αςφαλείασ 

και του ιατροφ Εργαςίασ. 

2.9 Υποχρζωςθ αναδόχου για ανακεϊρθςθ Σ.Α.Υ. και  Φ.Α.Υ.  

 Ο ςυντονιςτισ αςφάλειασ και υγείασ του ζργου υποχρεοφται να κάνει τθν 

ανακεϊρθςθ του Σχεδίου και του  Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ τθσ Μελζτθσ, να 

παρακολουκεί τισ εργαςίεσ όςον αφορά κζματα Α.Υ.Ε. και να ςυντάξει τον τελικό 

ΦΑΥ. 

 Το Σ.Α.Υ. αναπροςαρμόηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, ςτο δε 

(ΦΑΥ) εμπεριζχονται οι ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει. Συνεπϊσ ο 

Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά  και παραδίδεται με τθν 

ολοκλιρωςθ του Ζργου ςτον ΚτΕ ενθμερωμζνοσ ϊςτε να περιζχει τα πραγματικά 

ςτοιχεία του ζργου, ζτςι όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει 

παραδοκεί από τθν Υπθρεςία ΣΑΥ και ΦΑΥ ςτον Ανάδοχο μαηί με τθν τεχνικι 

μελζτθ, αυτόσ υποχρεοφται ςτθ ςφνταξι των αδαπάνωσ για το Δθμόςιο. 

Σο .Α.Τ. πρζπει να περιζχει τα εξισ: 

2.9.1 Γενικά 

 • Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ 

 • Σφντομθ περιγραφι του ζργου 

 • Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου 

 • Στοιχεία του κυρίου του ζργου 

 • Στοιχεία του υπόχρεου για τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ 

2.9.2 Ρλθροφορίεσ για υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ. 
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2.9.3 Στοιχεία για τθν προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και τθν αςφαλι πρόςβαςθ 

ςτισ κζςεισ εργαςίασ. 

2.9.4 φκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ και πζριξ του 

εργοταξίου. 

2.9.5 Κακοριςμό των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και τρόπου αποκομιδισ 

αχριςτων. 

2.9.6 Συνκικεσ αποκομιδισ επικινδφνων υλικϊν. 

2.9.7 Διευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ, εςτίαςθσ και Α' βοθκειϊν. 

2.9.8 Μελζτεσ καταςκευισ ικριωμάτων που δεν περιγράφονται  ςτισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ π.χ. ειδικοί τφποι ικριωμάτων, αντιςτθρίξεισ μεγάλων 

ορυγμάτων, ι επιχωμάτων κ.λπ. και διατάξεισ για πρόςδεςθ κατά τθν 

εργαςία ςε φψοσ. 

2.9.9 Καταγραφι ςε πίνακα των φάςεων και υποφάςεων εργαςιϊν του ζργου, 

ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου. 

2.9.10 Τθν καταγραφι ςε πίνακα των κινδφνων, των πθγϊν  κινδφνων και τθσ 

εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ κάκε φάςθσ και υποφάςθσ του ζργου με 

κλιμάκωςθ τθσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ π.χ. 

Χ = Χαμθλι εκτίμθςθ κινδφνου 

Μ = Μζτρια εκτίμθςθ κινδφνου 

Υ = Υψθλι εκτίμθςθ κινδφνου 

Σε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ φάςεων εργαςιϊν κα πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ οι επιπλζον απορρζοντεσ κίνδυνοι. 

2.9.11 Εναλλακτικζσ μζκοδοι εργαςίασ για κινδφνουσ που δεν μποροφν να 

αποφευχκοφν. 

2.9.12 Για τον εναπομζνοντα εργαςιακό κίνδυνο κα πρζπει να αναφζρονται 

ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν πρόλθψθ του, κακϊσ και ειδικά μζτρα για 

εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ (Ραράρτθμα II του άρκρου 12 

του Ρ.Δ 305/96). 

Ο  Φ.Α.Τ. πρζπει να περιζχει τα εξισ: 

2.9.13 Γενικά 

  • είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ 

  • ακριβι διεφκυνςθ του ζργου 

  • αρικμό αδείασ 

  • ςτοιχεία του κυρίου του ζργου 

  • ςτοιχεία του ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ που κα  ςυντάξει τον 

ΦΑΥ. 

2.9.14 Στοιχεία από το μθτρϊο του ζργου: 

  • τεχνικι περιγραφι του ζργου 

  • παραδοχζσ μελζτθσ 

  • τα ςχζδια "ωσ κατεςκευάςκθ". 

2.9.15 Οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ , τα οποία 

κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ 

εργαςίεσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου, π.χ. εργαςίεσ 

ςυντιρθςθσ, μετατροπισ, κακαριςμοφ κ.λπ.Ενδεικτικά οι οδθγίεσ και τα 

ςτοιχεία αυτά αναφζρονται ςτον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των διαφόρων 
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εργαςιϊν, ςτθν αποφυγι κινδφνων από τα διάφορα δίκτυα (φδρευςθσ, 

θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατμοφ, κ.λπ.) ςτθν πυραςφάλεια κ.λπ. 

2.9.16 Εγχειρίδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ του ζργου. 

Το ανωτζρω περιλαμβάνει: 

• Τον Κανονιςμό λειτουργίασ του ζργου π.χ. όλα τα ςτοιχεία που κα 

αφοροφν τθ χριςθ του ζργου από τουσ χριςτεσ, βαςικά ενθμερωτικά 

φυλλάδια κατάλλθλα και επαρκι, που κα διανεμθκοφν ςτουσ χριςτεσ 

ϊςτε κάκε χριςτθσ να γνωρίηει πωσ κα χρθςιμοποιιςει το ζργο και τι 

κα κάνει ςε περίπτωςθ ζκτακτων γεγονότων. 

• Οδθγίεσ λειτουργίασ για το προςωπικό λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ 

του ζργου π.χ. οδθγίεσ χριςθσ του ακίνθτου και κινθτοφ εξοπλιςμοφ 

που ανικει ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργολαβία ςε ςυνκικεσ κανονικισ 

λειτουργίασ και ςε ςυνκικεσ ζκτακτου περιςτατικοφ κ.λπ. 

• Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ του ζργου. Ρεριλαμβάνονται ςυγκεκριμζνεσ 

οδθγίεσ για τθν περιοδικι ςυντιρθςθ του ζργου. 

 Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τθροφνται ςτο εργοτάξιο με 

ευκφνθ του αναδόχου και είναι ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. Η Δ/νςα 

Υπθρεςία υποχρεοφται να παρακολουκεί τθν φπαρξθ και εφαρμογι των ΣΑΥ-

ΦΑΥ.Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ 

ςυνοδεφει το ζργο κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του και φυλάςςεται με ευκφνθ 

του ΚτΕ. 

3. Δαπάνθ ςφνταξθσ ΑΤ και ΦΑΤ 

Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του 

εργοταξίου και απαιτοφνται από το νόμο, βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν 

ςυνυπολογιςτεί από αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. 

 

43.2 Ιδιαιτζρωσ για τα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο* ιςχφει θ εγκφκλιοσ 27/15-10-

12 του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΡΟΔΟΜΩΝ,MEΤΑΦΟΩΝ & 

ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝΕΓΩΝ και όπωσ θ νομοκεςία ιςχφει ςιμερα, 

μετά τθν ζκδοςθ του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Συγκεκριμζνα: 

43.2.1 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ 

εργατικισνομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ 

ατυχθμάτων ςτοπροςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε 

οποιονδιποτε τρίτο,ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι 

ατυχθμάτων ιεπαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου: 

ΡΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το Ν. 

4412/2016 (αρ. 138, παρ. 7,όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 59, παρ.9 του 

Ν.4782/21), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

43.2.2  Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α.  Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ 

προςωρινισςιμανςθσ ζργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα 

Ν.3669/08 (αρ. 37παρ.7), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το Ν. 4412/2016 (αρ. 138, 

παρ. 7, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 59, παρ.9 του Ν.4782/21). 
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β.  Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτοΣχζδιο 

Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του(τ.) 

ΥΡΕΧΩΔΕ : ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-11-

02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ 

τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ 

φάςθτθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 

αρ.182), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

γ.  Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και 

υγείαστων εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα 

τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και 

ναδιευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 

1073/81(αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).Για τθν ςωςτι 

εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναιαυτονόθτο ότι θ 

γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθϊςτε να 

μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ τωνμζτρων 

αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο τοζργο 

ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

* H ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Ιτου 

άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

** O Ν.3850/10 “Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια τωνεργαηομζνων”αρ. 

2, καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξειστων : Ν.1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 

17/96, κλπ. 

43.2.3  Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται νατθρεί τα 

ακόλουκα: 

43.2.3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ(ΣΑΥ) - 

Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα: 

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν 

ζναρξθ τωνεργαςιϊν, τθν εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ, 

προκειμζνου για εργοτάξιο μεπροβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που 

κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ καιςτο οποίο κα αςχολοφνται 

ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ 

όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΡΔ 305/96(αρ 3 

παρ. 12 και 13). Η γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το 

παράρτθμαΙΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

β.  Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα 

οποίααποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι 

εφαρμογισ)ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΥΑ 

ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο 

Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ.  Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ 

μελζτθσ(τυχόν παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του 

ηθτθκοφν από τθνΥπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα 

εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογαμε τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, 

τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσκαταςκευισ, ταυτόχρονθ 
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εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ,οργάνωςθ, 

εξοπλιςμόσ, κλπ). 

δ.  Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά 

εργαςίεσ πουκα προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ 

μελζτθσ και για τισ οποίεσ κααπαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ καιυγείασ : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.9) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

ε.  Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : 

ΡΔ305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του 

(τ.)ΥΡΕΧΩΔΕκαι να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και 

ςτοΦάκελο Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για 

τουσ εργαηόμενουσ και για τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που 

παρευρίςκονται ςτοεργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των 

κινδφνωνγια όςουσ μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν 

επιςκευι του ζργου.Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται 

ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ : ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) 

και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του(τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ 

ενςωματϊκθκαν ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).Η υποχρζωςθ 

εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3παρ.4), 

όταν : 

α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα 

απαςχολθκοφνπεριςςότερα του ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 

β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ 

κινδφνουσ :Ρ.Δ.305/96 (αρκ.12 παράρτθμα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια 

επικεϊρθςθεργαςίασ. 

δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του 

κυρίουι του ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του 

φακζλου αςφάλειασκαι υγείασ (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του ζργου από τθν αρμόδια 

Επικεϊρθςθ Εργαςίασςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 

4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-

2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα τουΣ.ΕΡ.Ε. 

Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και 

τθνοριςτικι παραλαβι κάκε Δθμόςιου Ζργου: ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 

του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 αρ. (73 και 

75).Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ 

του Κυρίουτου Ζργου και το ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ 

του: ΡΔ 305/96 (αρ. 3παρ.11) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του 

(τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του Σ ΑΥ και τθν 

κατάρτιςθ του Φ ΑΥπεριλαμβάνονται ςτθν ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. 

ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του(τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
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43.2.3.2  Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ – 

τιρθςθςτοιχείων αςφάλειασ και υγείασ και ςυγκεκριμζνα 

α.  Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο 

απαςχολιςειλιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 

3850/10 (αρ.8 παρ.1 καιαρ.12 παρ.4). 

β.  Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, 

αναπαςχολιςει ςτο ζργο 50 και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το 

Ν.3850/10 (αρ.8παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 

γ.  Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ 

ςτθνεπιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί 

ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να 

ςυνδυαςτοφν αυτζσ οιδυνατότθτεσ.Η ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα 

εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ απότον ανάδοχο και 

αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ 

Εργαςίασ,ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ 

αποδοχισ ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ.  Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και του 

τεχνικοφαςφαλείασ και του ιατροφ εργαςίασ, εντάςςεται και θ 

υποχρεωτικι τιρθςθ ςτοεργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων : 

i.  Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ 

και ιατρόεργαςίασ, των υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων 

για τθν αςφάλεια και τθνυγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων 

που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων πουεκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ 

κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

ii.  Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο 

οποίο κααναγράφουν τισ υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ 

και ο γιατρόσ εργαςίασΝ.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).Ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των 

υποδείξεωναυτϊν.Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και 

γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείταικαι κεωρείται από τθν αρμόδια 

επικεϊρθςθ εργαςίασ.Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ 

υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφι του ιατροφ εργαςίασ (Ν. 

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψειστου και 

να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) 

ι ςτονεκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι 

αρμοδιότθτεσπροβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του 

Ν.3850/10.Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον 

επικεωρθτι εργαςίασ καιμόνο. 

iii.  Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ 

περιγραφι τουατυχιματοσ και να το κζτει ςτθ διάκεςθ των 

αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43παρ.2β).Τα μζτρα που 

λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ 

παρόμοιωνατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο βιβλίο υποδείξεων 

τεχνικοφ αςφαλείασ.Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ 

αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ 
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αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφοργανιςμοφ 

ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα 

εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ 

ι κανάτου, να τθρείαμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να 

χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ τωναιτίων του ατυχιματοσ 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

iv. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για 

τονεργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν 

εργάςιμων θμερϊνΝ.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

v.  Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

43.2.3.3  Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Ημερολόγιο 

ΜζτρωνΑςφάλειασ (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτζρων 

γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδιαεπικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα μετο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε 

ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α 130646/1984 του (τ.)Υπουργείου Εργαςίασ.Το 

ΗΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά 

τόπουσΔ/νςεισ, Τμιματα ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και 

ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ 

Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των 

τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι αφορά τααποτελζςματα των 

ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ 

οεπικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) 

και τθνΕγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-

2003. 

43.2.3.4  Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου 

ΜζτρωνΑςφάλειασ (ΗΜΑ) 

Για τθν πιςτι εφαρμογι του Σ ΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει 

αυτό ναςυςχετίηεται με το Η Μ Α.Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, 

να ςθμειϊνεται ςτο Η.Μ.Α. κάκεανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ 

και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεταιπαραπομπι των 

αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθςελίδα του 

ΣΑΥ.Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ 

πρόλθψθστου ατυχιματοσ. 

 

43.2.4  Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων τωνεργαςιϊν 

ςτο εργοτάξιο 

43.2.4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ 

όλων τωνεργαςιϊν, τα παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 

α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα 

χϊρου τουεργοταξίου με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και 

περίφραξθ των επικίνδυνωνκζςεων : ΡΔ 105/95, ΡΔ 305//96 (αρ.12 

παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 
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β.  Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ 

λειτουργίασ τουεργοταξίου θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι 

τυχόν υπαρχόντων εναερίωνθλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το 

εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςίαςτουσ εργαηόμενουσ από 

τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79),ΡΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 

γ.  Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί 

ατμϊν κερμϊν,υγρϊν ι αερίων κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα 

προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των 

εγκαταςτάςεων αυτϊν : Ρ Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ305/96 (αρ.12, 

παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : 

κατάρτιςθςχεδίου διαφυγισ - διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, 

πυραςφάλεια, εκκζνωςθχϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - 

αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν &επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, 

φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ. :ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και 

υγειονομικοφεξοπλιςμοφ (φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, 

φαρμακείου, αποχωρθτθρίων,νιπτιρων, κλπ) : ΡΔ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96(αρ.12 παράρτ. IV 

μζροσ Α, παρ.13, 14). 

ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ 

(ΜΑΡ)ςτουσ εργαηόμενουσ όπωσ : προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ 

αςφαλείασ,φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, 

γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με 

τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ 

αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του :Ρ.Δ. 

1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και 

οιτροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 

396/94, Ρ.Δ. 305/96(αρ.9,παρ.γ). 

43.2.4.2  Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ,φόρτωςθ 

- εκφόρτωςθ – εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, 

χθμικοίπαράγοντεσ κ.λ.π. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν 

αςφαλιδιζλευςθ των πεηϊν και των οχθμάτων από τθν περιοχι 

καταςκευισ του ζργου,ςφμφωνα με: 

-  Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΙ:«Οδθγίεσ 

Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

- Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΙ 

«Υποχρεϊςεισ καιμζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά 

τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςεκοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και 

οικιςμϊν που προορίηονται για τθνκυκλοφορία πεηϊν» 
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-  Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 

11 καιαρ.52) και τθν τροπ. αυτοφ : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ 

εναπόκεςθσυλικϊν ςτισ οδοφσ, κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και 

πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 

(αρ.43,44). 

γ.  Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων 

αςφαλείασ καινα τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν 

εγκαταςτάςεων, των φορθτϊνθλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των κινθτϊν 

προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, τωνεγκαταςτάςεων 

φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΡΔ 305/96(αρ.8.δ 

και αρ.12,παραρτ.IVμζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε 

εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ 

και μεταφοράσ υλικϊνκαι άλλων ςτοιχείων: ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81 

(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91(αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και 

αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, 

Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07(αρ.30). 

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν:i) 

κραδαςμοφσ: ΡΔ 176/05, ii) κόρυβο: ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, iii) 

προφυλάξειστθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι 

διακίνθςθ φορτίων: ΡΔ397/94, iv) προςταςία από φυςικοφσ, 

χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ:Ν.3850/10 (αρ. 36-41), ΡΔ 

82/10. 

43.2.4.3  Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχείααυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ 

μθχανιματα ζργωνΡΔ 304/00 (αρ.2). 

α.  Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό 

τωνμθχανθμάτων (χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των 

ανυψωτικϊνμθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των 

μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με 

μθχανιςμό ανόδου και κακόδου,κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ 

κλίμακεσ, κλπ): ΡΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 

31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ89/99, ΡΔ 304/00 

και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12παραρτ.IV 

μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 

αρ.Δ13ε/4800/03,ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β.  Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, 

μζροσ Β’,τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να 

ςυνοδεφονται από ταεξισ ςτοιχεία: 

1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

2. Άδεια κυκλοφορίασ 

3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 

4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 



Σελίδα 46 από 52 

 

 

5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, 

παραρτ. IV,μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 

(παραρτ. II, παρ.2.1).Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτι 

μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ 

(ορκιςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο 

ςυντιρθςθσ αυτοφςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα 

των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ 

χριςθσ,ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων 

αυτοφ ςφμφωνα με τθνΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 

 

43.2.5  Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασκαι υγείασ 

ςτο εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα μετο είδοσ των 

εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα 

προαναφερόμενα,πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά 

περίπτωςθ, ανάλογα μετο είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου.Τα εν λόγω 

απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα : 

1.  Κατεδαφίςεισ: 

Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7),ΥΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9, παρ.4,παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21-

γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 

ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα II, 

παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 

και θτροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

2. Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 

Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-

αςφάλεια και αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : 

ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9, παρ.4,παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : 

ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. 

αυτοφ:ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10). 

3. Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσςε φψοσ, 

Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ. 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), 

ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9, παρ.4,παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 

305/96(αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4-6,14). 

5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ& λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ. 96, 99,104, 105), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 

(αρ.9,παρ.4,παραρτ. ΙΙΙ), Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, 

ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99. 

4. Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ,δεξαμενζσ, 

κλπ.) 
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 ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 

(αρ.9,παρ.4,παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 

12). 

5. Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 

 (Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι 

ςτακμοίπαραγωγισ ενζργειασ και εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια 

ςτεγαςμζνατμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και ςε ςτάκμθ 

χαμθλότερθ των6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.)Ν.495/76, ΡΔ 413/77, 

ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9, παρ.4,παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 

αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-

γ/94, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΡΔ 2/06,ΡΔ 305/96 (αρ.12,παραρτ. IV 

μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 

6. Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα 

 (Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, 

καταςκευιπροβλιτασ κλπ με χριςθ πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ 

ςυνεργείου.)ΡΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΡΔ 396/94 (αρ.9, παρ.4 

παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ3131.1/20/95/95, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ 

παρ.8.3 καιπαρ.13). 

 

43.2.6  Κατάλογοσ νομοκετθμάτων και κανονιςτικϊν διατάξεων 

Ιςχφει ο Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.4782/2021 και ιςχφει ςιμερα, 

κακϊσ και ο κάτωκι κατάλογοσ ςτο μζτρο που διατθρείται, μετά τθν ζκδοςθ του 

ανωτζρω νόμου. 
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Άρκρο 44ο:Φόροι - Κρατιςεισ 

 

Τον  ανάδοχο βαρφνουν οι φόροι,  τζλθ,  κρατιςεισ και οποιεςδιποτε  άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ 

όπωσ ιςχφουν κατά τον χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. 

Η δαπάνθ Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον κφριο του ζργου. 

Κατ' εξαίρεςθ αυξομείωςθσ ςτο χαρτόςθμο των τιμολογίων ι άλλοι φόροι του Δθμοςίου που 

βαρφνουν άμεςα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτα μζτρα που ιςχφουν 

κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Τυχόν μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν 

αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

Τα προαναφερόμενα δεν ιςχφουν για το φόρο ειςοδιματοσ ι  τισ τυχόν παρακρατιςεισ ζναντι του 

φόρου αυτοφ. 

 

 

 

Άρκρο 45ο:Εκτζλεςθ άλλων ζργων - Προςταςία πθγϊν Εκμεταλλεφςεων 

 

Ο Ανάδοχοσ  ζχει τθν υποχρζωςθ να μθν παρεμποδίηει  τθν  εκτζλεςθ  οποιωνδιποτε  άλλων ζργων 

ι εργαςιϊν φορζα του Δθμοςίου τομζα που είναι δυνατόν να επθρεάηονται  από  τισ  εργαςίεσ  τθσ  

εργολαβίασ  του,  να  προςτατεφςει  τισ υπάρχουςεσ  καταςκευζσ  και  εκμεταλλεφςεισ  από  κάκε  

βλάβθ  ι  διακοπι   τθσ λειτουργίασ  τουσ  και  χωρίσ  μείωςθ τθσ ευκφνθσ του  να  αποκακιςτά  και  

να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ μείωςθ των βλαβϊν ι διακοπϊν. 

 

 

 

Άρκρο 46ο:Ανάλθψθ εκτζλεςθσ ζργου από κοινοπραξία 

 

Αν θ εκτζλεςθ του ζργου ζχει αναλθφκεί από Κοινοπραξία  εφαρμόηονται  οι ειδικζσ  ρυκμίςεισ  

που  προβλζπονται  ςτο  άρκρο 140 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 

 

 

Άρκρο 47ο:Βλάβεσ ςτα ζργα - Αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων 

 

47.1 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου  για οποιαδιποτε  

βλάβθ επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για 

οποιαδιποτε ηθμιά του που οφείλεται ςε αμζλεια,  απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι 

του προςωπικοφ του,  ι ςε μθ χριςθ των καταλλιλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία,  

εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ 

του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 157 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με 

το άρκρο 76 του Ν. 4782/2021. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ 

βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ. 

47.2 Για τθν αναγνϊριςθ των αποηθμιϊςεων από ανϊτερθ βία εφαρμόηεται θ διαδικαςία του 

άρκρου 157 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 76 του Ν. 4782/2021.Η 

διαδικαςία του άρκρου 157 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 76 του Ν. 



Σελίδα 51 από 52 

 

 

4782/2021εφαρμόηεται  ανάλογα  και  για τον κακοριςμό αποηθμίωςθσ του  αναδόχου για  

τυχόν εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ι πρόλθψθσ κινδφνων ςε ζργα που εκτελζςκθκαν κακϊσ  

και ςε  περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ οι βλάβεσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του κυρίου του 

ζργου ι ςε άλλθ αιτία που εξαιρείται από τθν ευκφνθ του αναδόχου.Μετά τθν ζγγραφθ 

διαταγι τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ που κοινοποιείται ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι 

εκτελοφνται  εργαςίεσ για αποκατάςταςθ βλαβϊν που οφείλεται ςε χριςθ του ζργου που 

παραδόκθκε για χριςθ πριν από τθν  παραλαβι, όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 10 του άρκρου 

157 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 76 του Ν. 4782/2021, παρ.11. 

 

 

 

Άρκρο 48ο: Πλθροφοριακζσ πινακίδεσ 

 

48.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τοποκετιςει πλθροφοριακζσ πινακίδεσ με δικζσ του 

δαπάνεσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ, ςε ςθμεία που κα υποδείξει θ 

επιβλζπουςα αρχι.Γνϊςθ του εγγράφου μποροφν αποκτιςουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, 

ζτςι ϊςτε το κόςτοσ καταςκευισ των δυο πινακίδων να ςυνεκτιμθκεί ςτθν προςφορά του 

αναδόχου.Η υπθρεςία δικαιοφται να ηθτιςει και τθν αναγραφι προςκζτων ςτοιχείων .  

48.2 Η τοποκζτθςθ των πινακίδων κα πρζπει να γίνει εντόσ τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν από 

τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Η άρνθςθ του ανάδοχου να τοποκετιςει τισ πινακίδεσ 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ και εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που ζχει 

οριςκεί, είναι επαρκισ λόγοσ για τθν ζκπτωςθ του  αναδόχου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.4782/2021 και ιςχφει ςιμερα. 

 

 

 

Άρκρο 49ο: Δαπάνεσ ανατφπωςθσ ςυμβατικϊν τευχϊν και Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ 

 

Οι δαπάνεσ για τθν ανατφπωςθ των ςυμβατικϊν τευχϊν,οι δαπάνεσ για τθν δθμοςίευςθ τθσ 

αρχικισ διακιρυξθσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ που ιςχφουν,κακϊσ τα υλικά για τθν 

τιρθςθ των ςτοιχείων του ζργου (φάκελοι ςτοιχείων, τεφχθ  θμερολογίων, τεφχθ 

επιμετρθτικϊνκ.λπ.) βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου. 

 

 

 

Άρκρο 50ο: Φωτογραφίεσ του ζργου ςε ψθφιακι μορφι 

  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πάρει με δαπάνεσ του, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ πριν από τθν 

ζναρξθ των εργαςιϊν και κατά  τα διάφορα ςτάδια καταςκευισ του, κακϊσ και μετά το πζρασ των 

εργαςιϊν, ςτισ οποίεσ τελευταίεσ κα φαίνονται όλεσ οι όψεισ, όλων των καταςκευϊν, κακϊσ και 

πανοραμικζσ με τα αντίςτοιχα ςχόλια (θμερομθνία, τίτλοσ ζργου, κζςθ κ.λπ.), ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Οι φωτογραφίεσ αυτζσ πρζπει να είναι ευκρινείσ. Ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να κατακζςει ςτθν Υπθρεςία το ςφνολο των φωτογραφιϊν ςε ψθφιακι μορφι (CD), 

ςτα πλαίςια του μθτρϊου του ζργου, οι οποίεσ κα αποτελζςουν τελικά τμιμα του μθτρϊου του 

ζργου. 
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Άρκρο 51ο:Διατάξεισ που ιςχφουν 

 

Η εκτζλεςθ του ζργου αυτοφ γίνεται με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 

Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ΦΕΚ147/Α/08-08-2016,όπωσ ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ του Ν.4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, 

απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ 

ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν 

ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία»και του άρκρου 57 του Ν. 4825/2021, κακϊσ και τισ 

διατάξεισ του Ν. 3669/2008 «Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων 

ζργων» ΦΕΚ116/Α/18-06-2008 ςτο μζροσ που ιςχφουν. 

Οι διατάξεισ αυτζσ ςυμπλθρϊνονται με τθν παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων και τα υπόλοιπα 

τεφχθ των ΠρωνΔθμοπράτθςθσ, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ τυχόν Νομοκετικι διάταξθ κα ιςχφει 

κατά τον χρόνο τθσ δθμοπράτθςθσ. 
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