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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Σ.Υ. 

  

ΜΕΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

ΑΚΟ 1ο Αντικείμενο 

ΑΚΟ 2ο Διατάξεισ που ιςχφουν 

ΑΚΟ 3ο Σειρά με τθν οποία ιςχφουν τα τεφχθ τθσ δθμοπρατιςεωσ 

ΑΚΟ 4ο Απαλλοτριϊςεισ 

ΑΚΟ 5ο Εγγυιςεισ 

ΑΚΟ 6ο Τόποσ Διαμονισ αναδόχου 

ΑΚΟ 7ο Μελζτθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου 

ΑΚΟ 8ο Ευκφνεσ του Αναδόχου 

ΑΚΟ 9ο Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

ΑΚΟ 10ο Τροποποιιςεισ προδιαγραφϊν - Τεχνικι μελζτθ καταςκευισ- Ζλεγχοσ/ 

Συμπλιρωςθ μελετϊν του ζργου 

ΑΚΟ 11ο Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 

ΑΚΟ 12ο Υπζρβαςθ Ρροκεςμιϊν - Ροινικζσ ιτρεσ 

ΑΚΟ 13ο Ρεριεχόμενο των τιμϊν μονάδοσ του Τιμολογίου και δαπάνεσ που βαρφνουν τον 

ανάδοχο 

ΑΚΟ 14ο Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

ΑΚΟ 15ο Ριςτοποίθςθ - Εντολι πλθρωμϊν 

ΑΚΟ 16ο Τιμζσ μονάδοσ νζων εργαςιϊν 

ΑΚΟ 17ο Επιμετριςεισ Εργαςιϊν 

ΑΚΟ 18ο Ρροζλευςθ - Ζλεγχοσ - Ζγκριςθ υλικϊν και ετοίμων ι θμικατεργαςμζνων 

προϊόντων 

ΑΚΟ 19ο Εργαςτθριακόσ Ζλεγχοσ Υλικϊν 

ΑΚΟ 20ο Χριςθ εκρθκτικϊν υλικϊν 

ΑΚΟ 21ο Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ 

ΑΚΟ 22ο Υλικά επιχϊςεωσ χανδάκων (καλωδιϊςεων - ςωλθνϊςεων) 

ΑΚΟ 23ο Ρροςωρινζσ Εγκαταςτάςεισ - Καταςκευζσ του αναδόχου 

ΑΚΟ 24ο Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων 

ΑΚΟ 25ο Επίβλεψθ καταςκευισ του ζργου 

ΑΚΟ 26ο Γενικζσ Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

ΑΚΟ 27ο Αςφάλιςθ Ρροςωπικοφ 

ΑΚΟ 28ο Δοκιμζσ Εγκαταςτάςεων 

ΑΚΟ 29ο Χριςθ ζργου πριν από τθν αποπεράτωςθ- διοικθτικι παραλαβι για χριςθ 

ΑΚΟ 30ο Υποχρζωςθ ςυντιρθςθσ του ζργου από τον ανάδοχο 

ΑΚΟ 31ο Ραροχι θλεκτρικισ ιςχφοσ και φδατοσ 

ΑΚΟ 32ο Μζτρα υγιεινισ - Ρρϊτεσ Βοικειεσ 
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ΑΚΟ 34ο Ρερί Φ.Ρ.Α 
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ΜΕΟΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

ΑΚΟ 1ο Αντικείμενο εργολαβίασ και Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 

ΑΚΟ 2ο Τιμζσ μονάδοσ 

ΑΚΟ 3ο Τεχνικι μελζτθ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

ΑΚΟ 4ο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ -Οργανόγραμμα - Ημερολόγιο 

ΑΚΟ 5ο Ρροκεςμίεσ - Ροινικζσ ιτρεσ 

ΑΚΟ 6ο Χρθματοδότθςθ   και   Γενικά   ζξοδα-Πφελοσ   κλπ.   Αναδόχου   (εργολαβικά 

ποςοςτά) - Επιβαρφνςεισ 

ΑΚΟ 7ο Ρλθρωμι Αναδόχου 

ΑΚΟ 8ο Ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου 

ΑΚΟ 9ο Ρροκαταβολι-ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (Ρριμ) 

ΑΚΟ 10ο Διάκεςθ Τεχνικοφ Ρροςωπικοφ επί τόπου του ζργου 

ΑΚΟ 11ο Σφμπραξθ ςτθν καταςκευι του μελετθτι Ρρόςκετεσ εγγυιςεισ - Ευκφνθ 

ΑΚΟ 12ο Μθχανιματα και μζςα 

ΑΚΟ 13ο Ροιότθτα ςτα δθμόςια ζργα. - Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.) 

ΑΚΟ 14ο Απολογιςτικζσ εργαςίεσ - Επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ 

ΑΚΟ 15ο Γενικά περί εργαςιϊν ςτουσ χϊρουσ εκτελζςεωσ ζργων και μζτρα αςφαλείασ 

ΑΚΟ 16ο Διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ 

ΑΚΟ 17ο Ρροςτατευτικζσ καταςκευζσ - Ζκδοςθ Αδειϊν 

ΑΚΟ 18ο Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ 

ΑΚΟ 19ο Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν 

ΑΚΟ 20ο Διοικθτικι παραλαβι για χριςθ 

ΑΚΟ 21ο Ρροςωρινι - οριςτικι παραλαβι, χρόνοσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ 

ΑΚΟ 22ο Μθτρϊο του ζργου- Οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 

ΑΚΟ 23ο Αςφαλίςεισ 

ΑΚΟ 24ο Κιρυξθ ζκπτωτου 

ΑΚΟ 25ο Ρλθροφοριακζσ Ρινακίδεσ 
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ΜΕΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 

ΑΘΟ 1ο: Αντικείμενο 

Στο παρόν τεφχοσ τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι Γενικοί και οι Ειδικοί 

όροι, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό και προσ τουσ όρουσ των υπόλοιπων ςυμβατικϊν 

τευχϊν και τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ πρόκειται να καταςκευαςτεί από τον Ανάδοχο το Ζργο που 

αναφζρεται ςτο άρκρο 1 του ΜΕΟΥΣ ΛΛ τθσ ΕΣΥ. 

 

ΑΘΟ 2ο: Διατάξεισ που ιςχφουν 

Η εκτζλεςθ των ζργων γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/ 8-08-2016) 

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

2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν.4782/2021 ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021  
  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. Κατά τθν εκτζλεςθ των Δθμοτικϊν και 

Κοινοτικϊν ζργων, ακολουκοφνται οι οδθγίεσ των ςχετικϊν εγκυκλίων των Υπουργείων Εςωτερικϊν και 

Υποδομϊν (Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν) και εφαρμόηονται οι αντίςτοιχεσ προσ το είδοσ του 

εκτελοφμενου ζργου Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ των Υπουργείων Εςωτερικϊν, Υποδομϊν και (τ) ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 

οι αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων ι ςτο Τιμολόγιο. 

 

ΑΘΟ 3ο Σειρά με τθν οποία ιςχφουν τα τεφχθ τθσ δθμοπρατιςεωσ 

Τα τεφχθ τθσ δθμοπραςίασ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, ςε περίπτωςθ δε αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων 

που περιζχονται ς' αυτά, θ ςειρά με τθν οποία ιςχφουν τα παραπάνω τεφχθ, κακορίηεται πάγια, όπωσ 

παρακάτω, εκτόσ εάν ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, ορίηεται διαφορετικά ςτθ διακιρυξθ τθσ Δθμοπραςίασ. 

1. Το ςυμφωνθτικό 

2. Θ Διακιρυξθ 

3. Θ Οικονομικι Ρροςφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ 

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

6. οι εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012), όπωσ τροποποιικθκαν (ΦΕΚ 2524/Β/16-8-2016) 

7. Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.) 

8. Ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ  

9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου και οι τεχνικζσ μελζτεσ, που κα ςυνταχκοφν από τον   

      Ανάδοχο,     όπωσ περιγράφονται ςτθν παροφςα Ε.Σ.Υ. ( αρκρα 8.8, 10.3) 

10. Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

 

ΑΘΟ 4ο Απαλλοτριϊςεισ 

Οι απαιτοφμενεσ για τθν εκτζλεςθ των ζργων απαλλοτριϊςεισ γίνονται με φροντίδα του εργοδότθ κατά 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Τον εργοδότθ βαρφνουν οι εκδικαηόμενεσ αποηθμιϊςεισ. Ουδεμία ευκφνθ ι 

υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ αναλαμβάνει ο εργοδότθσ ζναντι του αναδόχου, πλθν τθσ παρατάςεωσ 
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προκεςμίασ περαιϊςεωσ ςτθν περίπτωςθ κακυςτεριςεωσ του ζργου, ζνεκα αναγκαςτικισ 

απαλλοτριϊςεωσ, μθ οφειλομζνθσ ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου.  

Θ ολοκλιρωςθ των αρχαιολογικϊν ερευνϊν και θ ςυντζλεςθ των απαιτοφμενων απαλλοτριϊςεων 

αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου 

ςφμφωνα με το άρκρο 49 παρ. 1β του Ν4412/2016.  

Σε περίπτωςθ που θ ανωτζρω κακυςτζρθςθ υπερβεί το τρίμθνο (3 μινεσ), ο ανάδοχοσ δικαιοφται να 

ηθτιςει τθ διάλυςθ τθσ ςυμβάςεωσ ςφμφωνα με το άρκρο 161 του Ν. 4412/2016  

 

ΑΘΟ 5ο: Εγγυιςεισ 

5.1 Ρριν τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ κατατίκεται θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται από 

τθ Διακιρυξθ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται θ παρ. 1β του άρκρου 72 του ν. 4412/2016  όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 117 του ν. 4782/2021 .  

5.2 Αν θ εκτζλεςθ του ζργου αναλθφκεί από κοινοπραξία, ζχουν ιςχφ, εκτόσ από τα παραπάνω, και 

οι ειδικζσ ρυκμίςεισ του άρκρου 140 του Ν.4412/2016, που αφοροφν ςτισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, 

ςτθν ευκφνθ των κοινοπρακτοφντων απζναντι ςτον κφριο του ζργου, ςτο διοριςμό εκπροςϊπου και 

αναπλθρωτοφ αυτοφ, τθσ κοινοπραξίασ, ωσ και ςτον τρόπο αντικατάςταςθσ αυτϊν, ςτον τρόπο 

ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν αν υπάρξει πτϊχευςθ ι κάνατοσ ενόσ ι περιςςοτζρων μελϊν τθσ κοινοπραξίασ 

κ.λ.π 

5.3 Οι εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 72 του ν. 

4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο  21 του ν. 4782/2021 δεν αφοροφν τθν παροφςα 

ςφμβαςθ. 

 

ΑΘΟ 6ο Τόποσ Διαμονισ αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να ορίςει τον αντίκλθτό του κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 135 παρ. 3 του Ν.4412/2016, και όταν το ζργο εκτελείται μακριά από τθν 

ζδρα τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Διευκφνουςα 

Υπθρεςία, να ορίςει αντίκλθτό του με ζδρα τθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 135 

παρ.3 του Ν4412/2016. 

 

ΑΘΟ 7ο Μελζτθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου 

7.1 . Η ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία με υποβολι προςφοράσ, αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο, ότι οι 

διαγωνιηόμενοι ζχουν επιςκεφτεί και ελζγξει πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκζτθςθ του ζργου, και 

ζχουν πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν τθσ καταςκευισ του, κυρίωσ ςε ότι αφορά: 

α. Τα κάκε φφςεωσ πθγζσ υλικϊν, κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ αποκζςεωσ προϊόντων εκςκαφισ, τισ 

μεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν. 

β. Τθ δυνατότθτα εξαςφαλίςεωσ επιςτθμονικοφ και εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ γενικά, νεροφ, 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ και οδϊν προςπελάςεωσ. 

γ. Τισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςυνικωσ, τισ διάφορεσ διακυμάνςεισ τθσ ςτάκμθσ των 

υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταμϊν, χειμάρρων, παλίρροιασ ι παρόμοιεσ φυςικζσ ςυνκικεσ 

ςτον τόπο των ζργων. 

δ. Τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ, τθν ποιότθτα και ποςότθτα των κατάλλθλων 

και εκμεταλλεφςιμων υλικϊν που βρίςκονται ςτθν περιοχι, το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά, 

υπθρεςίεσ) που κα χρειαςτοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

ε. Τθ δυνατότθτα ζγκαιρθσ προμικειασ από το εξωτερικό των μθχανθμάτων και υλικϊν που τυχόν 

απαιτοφνται. 
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ςτ. Οποιαδιποτε άλλα κζματα που κατά οποιονδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν 

πρόοδο ι το κόςτοσ τουσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

7.2  Ραράλειψθ του διαγωνιηόμενου να επιςκεφτεί τον τόπο του ζργου και να κατατοπιςτεί ςε όλα τα 

παραπάνω ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου ςτο οποίο αναφζρεται αυτι θ ςφμβαςθ, με κανζνα τρόπο 

δεν μπορεί να παρουςιαςτεί ςαν δικαιολογία για οποιαδιποτε παρερμθνεία των όρων και 

απαιτιςεων που περιλαμβάνονται ς' αυτι, οφτε τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για πλιρθ 

ςυμμόρφωςι του ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

7.3  Στθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ βρει αςυμφωνίεσ ι παραλείψεισ ςτα Σχζδια ι προδιαγραφζσ 

ι ςτα λοιπά ςτοιχεία τθσ Συμβάςεωσ ι εάν αμφιβάλλει για τθν ζννοιά τουσ, πρζπει να ειδοποιιςει 

αμζςωσ τθν αρμόδια Υπθρεςία, για να λάβει διευκρινίςεισ, πριν υποβάλλει τθν 

 προςφορά του. Για να λθφκεί υπόψθ τζτοια αίτθςθ για παροχι διευκρινίςεωσ, πρζπει αυτι να 

υποβλθκεί εγγράφωσ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία ζξι (6) θμζρεσ τουλάχιςτον πριν από τθν θμζρα που ζχει 

κακοριςτεί για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ. Οι διευκρινίςεισ αυτζσ γνωςτοποιοφνται ςε κάκε 

διαγωνιηόμενο που κα απευκυνκεί εγγράφωσ ςτθν Υπθρεςία, τουλάχιςτον τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από 

τθν θμζρα που ζχει κακοριςτεί για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ. 

 

ΑΘΟ 8ο : Ευκφνεσ του Αναδόχου 

8.1 Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του άρκρου 138 του Ν.4412/2016 όπωσ 

τροποποιικθκε από το  άρκρο 59 του ν. 4782/2021 , τόςο για τθν εφαρμογι των μελετϊν, όςο και για 

τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ, ο δε κάκε φφςεωσ ζλεγχοσ που 

κα αςκθκεί από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει κακόλου τον ανάδοχο από αυτι τθν ευκφνθ. Ο Ανάδοχοσ 

διατθρεί τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

8.2  Επίςθσ, ο ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςι του, τα εγκεκριμζνα 

διαγράμματα και ςχζδια τθσ μελζτθσ, όπωσ και τα λοιπά ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ που 

περιλαμβάνονται ςτο φάκελο τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθ διακιρυξθ τθ βάςθ τθσ 

προςφοράσ του, κακϊσ και ότι αποδζχεται και αναλαμβάνει χωρίσ επιφφλαξθ, να εκτελζςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τισ παραπάνω ςυνκικεσ και όρουσ. 

8.3  Τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθ φφςθ, τθ κζςθ του ζργου και εξαρτϊνται από τισ ςυνκικεσ του 

εδάφουσ, όπωσ π.χ. χαρακτθριςμόσ εδάφουσ, φπαρξθ υπόγειων υδάτων, κλπ. είναι ενδεικτικά ςτθ 

μελζτθ και ο διαγωνιηόμενοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςτακμίςει τθ προςφορά του ςφμφωνα με αυτά που 

αυτόσ κεωρεί πραγματικά δεδομζνα. 

8.4 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιεί τον οριςμζνο από τθν αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτιτων 

υπάλλθλο να παρευρίςκεται ςτον τόπο του ζργου κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ χωματουργικϊν εργαςιϊν 

κακϊσ και να ειδοποιιςει αμζςωσ τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και τθν αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτιτων αν 

κατά τθν καταςκευι των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. Για τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι διακοπι τουσ από 

αυτι τθν αιτία, ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκαν 

από τον ν. 4782/2021 . 

8.5  Ομοίωσ ο ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των υλικϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν, τθ χρθςιμοποίθςι τουσ και τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ γενικά, ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ παροφςθσ, των ςχετικϊν Ρρότυπων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των λοιπϊν ςυμβατικϊν 

τευχϊν που ζχουν εγκρικεί και τθ μελζτθ του ζργου. 

8.6  Για κάκε περίπτωςθ ατυχιματοσ οφειλόμενου ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του Αναδόχου, των 

υπεργολάβων του ι του προςωπικοφ του, ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ποινικά και 

αςτικά. Οι παραπάνω περιπτϊςεισ πρζπει να καλυφκοφν με τισ Αςφαλίςεισ του ζργου. 
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8.7  Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων 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, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι 

ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των ΡΔ 305/96 (αρ. 79), το άρκρο 42 του Ν. 3850/10 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν 

υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων». 

8.8 Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και 

να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα, ςφμφωνα με το άρκρο 138 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε 

με το άρκρο 59 του ν. 4782/2021 . 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και 

Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ: ΔΛΡΑΔ/οικ. 177/2-3-01, 

ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ 

ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ 

και τθσ καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 138 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το 

άρκρο 59 του ν. 4782/2021 . 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, να 

τουσ ενθμερϊνει και εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν 

εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει 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). 

8.9 Για τθν ςωςτι εφαρμογι του εδαφίου (γ) τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ςτουσ αλλοδαποφσ 

εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ 

ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και 

υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ 

εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

8.10  Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 131 του Ν 

4412/2016. 

8.11  Μεγάλθ προςοχι πρζπει να δοκεί επίςθσ ςτθν λιψθ και διατιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ - 

προςτατευτικϊν και διαχωριςτικϊν καταςκευϊν- και για τον πρόςκετο λόγο τθσ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν κατά τθ λειτουργία των οδϊν με κυκλοφορία οχθμάτων. 

 

ΑΘΟ 9ο Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

9.1  Για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 54 του Ν4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 17 του ν 4782/2021  ενϊ οριςμοί περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα VII 

του Ρροςαρτιματοσ Α '  . Σφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 54 του Ν.4412/2016 όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 17 του ν 4782/2021   οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κακορίηονται και 

εγκρίνονται πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 61. Ειδικά για τισ 

ςυμβάςεισ κάτω των ορίων ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ νοείται θ 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 120 

του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 53 του ν. 4782/21 .  

9.2  Οι προδιαγραφζσ των υλικϊν του ζργου ςυνετάχκθςαν ζτςι ϊςτε να ςυμφωνοφν ι να 

υπερκαλφπτουν, από απόψεωσ αςφαλείασ, επιβιωςιμότθτασ και λειτουργίασ, τισ ιδθ υφιςτάμενεσ για 

παρεμφερι υλικά, προδιαγραφζσ και πρότυπα οιουδιποτε εκνικοφ φορζα (ΕΛΟΤ, Υπουργείου 

Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, ΔΕΘ, (τ)Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. κλπ.). Αν εκ παραδρομισ ι για οιονδιποτε 

άλλο λόγο, θ προδιαγραφι κάποιου υλικοφ του ζργου, υπολείπεται αντιςτοίχου ωσ ανωτζρω 
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προδιαγραφισ, θ οποία ζχει τεκεί ςε εφαρμογι προ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ μελζτθσ του 

ζργου, ιςχφει θ δεφτερθ, χωρίσ οικονομικι αξίωςθ εκ μζρουσ του αναδόχου. 

9.3  Σε κάκε περίπτωςθ τα παραπάνω υλικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τα προβλεπόμενα ςτθν 

ΚΥΑ με Αρικμ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) «Ρροϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν: χαρακτθριςτικά, 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ ςυμμόρφωςθσ και ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ «CE». 

9.4  Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων μποροφν να εγκρίνονται 

προδιαγραφζσ και κανονιςμοί που αναφζρονται ςτον τρόπο καταςκευισ των ζργων και ςτθν ποιότθτα, 

ςτον τρόπο ςφνκεςθσ και επεξεργαςίασ, ςτθ χριςθ και ςτον ζλεγχο των υλικϊν καταςκευισ των ζργων, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 54 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 17 του ν. 

4782 / 2021 

 

ΑΘΟ 10ο: Τροποποιιςεισ προδιαγραφϊν - Τεχνικι μελζτθ καταςκευισ- Ζλεγχοσ/ Συμπλιρωςθ 

μελετϊν του ζργου 

10.1. Στο άρκρο 3 τθσ Ε.Σ.Υ. κακορίηεται ότι ςτθν ςειρά ιςχφοσ των ςυμβατικϊν ςτοιχείων τθσ μελζτθσ 

του ζργου θ τεχνικι μελζτθ καταςκευισ ζπεται των προδιαγραφϊν του ζργου. 

10.2. Κατόπιν τοφτων και προσ αποφυγι τροποποιιςεων επί των προδιαγραφϊν του ζργου 

κακορίηεται ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που υποβάλλεται από τον ανάδοχο "Τεχνικι Μελζτθ 

Καταςκευισ" τα εισ αυτιν προβλεπόμενα υλικά και εργαςίεσ κα είναι ςφμφωνα απολφτωσ με τισ 

προδιαγραφζσ του ζργου. Τοφτο ιςχφει ανεξάρτθτα αν θ "Τεχνικι Ρεριγραφι Καταςκευισ" εγκρικεί 

κατά τθ φάςθ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ ι κατά τθν διάρκεια τθσ εκτελζςεωσ του ζργου. 

10.3 Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτον ζλεγχο τθσ ςχετικισ μελζτθσ του ζργου και να 

υποδείξει εγκαίρωσ και εγγράφωσ τυχόν ατζλειεσ ι ςφάλματά τθσ, τα οποία επιδροφν δυςμενϊσ 

ςτθν καλι καταςκευι και ευςτάκεια του ζργου και να προτείνει τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ και 
ςυμπλθρϊςεισ, παραμζνοντασ αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καλι καταςκευι και ευςτάκεια των 
ζργων που καταςκευάηονται από αυτόν. Συγκεκριμζνα πριν την ζναρξη των εργαςιών ανζγερςησ του 
ςτεγάςτρου ο ανάδοχοσ θα υποβάλει ςτατική μελζτη του φορζα προσ ζγκριςη ςτην Δ/ςα Υπηρεςία . Η 
μελζτη θα εκπονηθεί από αντίςτοιχησ κατηγορίασ μηχανικό. Η δαπάνη για την εκπόνηςη τησ μελζτησ 
είναι ανοιγμζνη και περιλαμβάνεται ςτην τιμή του άρθρου του ςτεγάςτρου. 
Επιπλζον ζχει υποχρζωςθ λιψθσ πλιρων τοπογραφικϊν ςτοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαμβάνονται 

ςτθν παραπάνω μελζτθ, κακϊσ και ςφνταξθσ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ του Ζργου και των 

καταςκευαςτικϊν ςχεδίων. 

10.4. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, με βάςθ τισ μελζτεσ που κα του χορθγθκοφν, τισ ζγγραφεσ 

οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ και τισ εγκεκριμζνεσ από το Υπουργείο Υποδομϊν (τ) ΥΡΕΧΩΔΕ προδιαγραφζσ 

εκπονιςεωσ μελετϊν, να προβεί ςτθν εφαρμογι των μελετϊν ςτο ζδαφοσ, ςτισ αναπαςαλϊςεισ και 

χωροςτακμιςεισ των αξόνων των ζργων, ςτον ζλεγχο και λιψθ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων που 

απαιτοφνται για ςυμπλιρωςθ και προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ που ζχουν εγκρικεί, όπωσ 

επίςθσ και ςτθ ςιμανςθ τθσ ηϊνθσ καταλιψεωσ των ζργων. 

10.5 O κακοριςμόσ από τα ςχζδια, τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων των 

οιωνδιποτε ςτοιχείων και οδθγιϊν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ επί 

μζρουσ διατάξεισ και τον τρόπο εκτζλεςθσ των καταςκευϊν, δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν 

υποχρζωςθ να λάβει όλα τα μζτρα για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των διαφόρων ειδϊν 

καταςκευισ που ςυνκζτουν κάκε επιφάνεια ι χϊρο ι λειτουργία του ζργου. Γενικά, τόςο για τθν 

εφαρμογι των μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ 

τθσ καταςκευισ αυτισ, ο δε ζλεγχοσ που κα αςκθκεί από τθν Υπθρεςία, ι τθν επίβλεψθ, δεν 
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απαλλάςςουν τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ αυτι, ι τθν οποιαδιποτε άλλθ που προκφπτει γι' αυτόν από 

τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

10.6. Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και αν κάτι δεν ορίηεται από τα 

ςχζδια λεπτομερειϊν ι από άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, ι από τισ οδθγίεσ - διαταγζσ τθσ Υπθρεςίασ, 

κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου (π.χ., τοίχοσ, διαχϊριςμα, κατϊφλι, επίχριςμα, κιγκλίδωμα, κλπ.) 

πρζπει να είναι άρτιο ςε ότι αφορά τθν άμεςθ ςφνδεςι του με τα λοιπά (εςωτερικά ι γειτονικά) 

τμιματα του ζργου. 

10.7 Ειδικά για τθν εγκατάςταςθ των πάςθσ φφςεωσ μθχανθμάτων και μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει καταςκευαςτικά ςχζδια και μελζτεσ ςυνδζςεωσ 

αυτϊν, επειδι οι μελζτεσ αυτζσ εξαρτϊνται από τον τφπο του μθχανιματοσ που κα εκλζξει ο ανάδοχοσ 

(μζςα ςτα όρια φυςικά που κακορίηονται από τθ ςφμβαςθ) και επομζνωσ δεν είναι δυνατι θ ςχεδίαςι 

των από τθν Υπθρεςία. 

10.8 Πςα αναφζρονται ςτισ παραπάνω παραγράφουσ του άρκρου αυτοφ, κα εκτελοφνται με μζριμνα 

του αναδόχου, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

 

ΑΘΟ 11 Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν (άρκρο 95 Ν 4412/2016) όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 37 του ν. 4782 / 2021 . 

11.1 Θ    οικονομικι    προςφορά    (προςφερόμενθ     τιμι)    δίδεται    ςε    ευρϊ. 

11.2 Οι οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται και υποβάλλονται, ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

α) με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 

οι οικονομικοί φορείσ προςφζρουν επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ για κάκε ομάδα τιμϊν ομοειδϊν 

εργαςιϊν του τιμολογίου και του προχπολογιςμοφ, εκφραηόμενα ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό 

(%). 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, υποχρεωτικά επί του εντφπου 

που χορθγεί θ Τεχνικι Υπθρεςία. Τα επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ πρζπει να βρίςκονται ςε ομαλι 

ςχζςθ μεταξφ τουσ. Ομαλι είναι θ προςφορά όταν κανζνα επιμζρουσ ποςοςτό ζκπτωςθσ (Ει) δεν είναι 

μικρότερο από 1,10Εμ-10% οφτε μεγαλφτερο από 0,90Εμ + 10%. Ρροςφορά που ζχει αποκλίςεισ από τα 

όρια αυτά είναι απαράδεκτθ. Είναι δυνατόν, ςε κάποια ι κάποιεσ ομάδεσ εργαςιϊν θ προςφερόμενθ 

ζκπτωςθ να είναι μθδενικι, εφόςον τθροφνται οι παραπάνω απαιτιςεισ ομαλότθτασ. 

β) με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, οι 

οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται με ελεφκερθ ςυμπλιρωςθ ανοιχτοφ τιμολογίου, ιδίωσ όταν οι 

ποςότθτεσ των εργαςιϊν ζχουν προμετρθκεί χωρίσ κίνδυνο ςυμβατικϊν ςφαλμάτων και δεν 

αναμζνονται καταςκευαςτικζσ αποκλίςεισ. Στουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ χορθγοφνται 

από τθν Τεχνικι Υπθρεςία, ςε θλεκτρονικι ι ζντυπθ μορφι, ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα που 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

αα) τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο τθσ υπθρεςίασ, ςτο οποίο όμωσ οι τιμζσ είναι αςυμπλιρωτεσ και 

ββ) προχπολογιςμόσ, όμοιοσ με τον προχπολογιςμό δθμοπράτθςθσ (εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ) τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ςτον οποίο όμωσ οι τιμζσ μονάδασ, τα γινόμενα και τα ακροίςματα είναι 

αςυμπλιρωτα. 

Το κονδφλιο για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α' τθσ παρ. 3 του άρκρου 156, 

ςυμπλθρϊνεται από τθν υπθρεςία. Οι οικονομικοί φορείσ προςφζρουν τιμζσ, ςυμπλθρϊνοντασ 

θλεκτρονικά ι ζντυπα το αςυμπλιρωτο τιμολόγιο και προχπολογιςμό με τισ προςφερόμενεσ από 

αυτοφσ τιμζσ χωρίσ όμωσ καμία δζςμευςθ ομαλότθτασ. Συμπλθρϊνουν επίςθσ τα γινόμενα των 

ποςοτιτων επί τισ τιμζσ, τα επιμζρουσ και το γενικό άκροιςμα, το ποςό για γενικά ζξοδα και όφελοσ 

εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάςει του αναγραφόμενου ποςοςτοφ, αν προβλζπεται χωριςτά και το 



 
 

Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ ΕΓΟΥ: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΟΡΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Δ. ΡΗΝΕΙΟΥ »(Α. ΜΕΛ. 57/2020)   

 
 

10 

 

ςυνολικό άκροιςμα του προχπολογιςμοφ προςφοράσ. Πλεσ οι τιμζσ ςτο τιμολόγιο ςυμπλθρϊνονται 

ολογράφωσ επί ποινι απαραδζκτου. Αρικμθτικι μόνο αναγραφι τιμισ ςτο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται 

υπόψθ.  

Θ ζκπτωςθ αποτελεί το λόγο του προχπολογιςμοφ προςφοράσ με τον προχπολογιςμό (εκτιμϊμενθ αξίασ 

ςφμβαςθσ) τθσ υπθρεςίασ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ το κονδφλιο για απρόβλεπτα (τεκμαρτι 

ζκπτωςθ), ςφμφωνα με το άρκρο 95 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 37 του ν. 

4782/2021 .  

11.3 Διευκρινίηεται και επιςθμαίνεται όλωσ ιδιαιτζρωσ ότι οι αναφερόμενεσ ενιαίεσ τιμζσ μονάδασ ςτο 

Τιμολόγιο Μελζτθσ είναι γενικισ ιςχφοσ, ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ και ζχουν κοςτολογθκεί (με το 

προςφερκζν ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των ομαδοποιθμζνων τιμϊν τθσ μελζτθσ) με πλιρθ ευκφνθ του 

Αναδόχου και μετά από το ςυνδυαςμό των μθχανικϊν μζςων, που υποχρεοφται να διακζςει και των 

πραγματικϊν δεδομζνων εκτζλεςθσ του ζργου. 

 

ΑΘΟ 12 Υπζρβαςθ Ρροκεςμιϊν - Ροινικζσ ιτρεσ 

Για τισ Ρροκεςμίεσ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 147 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα : 

12.1 Πλεσ οι προκεςμίεσ (ςυνολικι και τμθματικζσ) αρχίηουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

12.2 Μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία πρζπει να ζχουν τελειϊςει όλεσ οι επί μζρουσ εργαςίεσ του ζργου 

και να ζχουν ολοκλθρωκεί οι προβλεπόμενεσ από τθ ςφμβαςθ δοκιμζσ. Το ίδιο ιςχφει αναλογικά και για 

τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ. 

Ραράταςθ τθσ ςυνολικισ ι των τμθματικϊν προκεςμιϊν εγκρίνεται: 

α) Είτε «με ανακεϊρθςθ», όταν θ κακυςτζρθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν του ζργου ι του 

αντίςτοιχου τμιματοσ δεν οφείλεται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναδόχου ι προκφπτει από 

αφξθςθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ αντικειμζνου, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 153 παρ. 23 του Ν 

4412/2016. 

β) Είτε «χωρίσ ανακεϊρθςθ», για το ςφνολο ι μζροσ των υπολειπόμενων εργαςιϊν, όταν θ παράταςθ 

κρίνεται ςκόπιμθ για το ςυμφζρον του ζργου, ζςτω και αν θ κακυςτζρθςθ του ςυνόλου ι μζρουσ των 

υπολειπόμενων εργαςιϊν οφείλεται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναδόχου. Σε περίπτωςθ 

ζγκριςθσ παράταςθσ προκεςμίασ «χωρίσ ανακεϊρθςθ» για το ςφνολο των υπολειπόμενων εργαςιϊν του 

ζργου ι μιασ τμθματικισ προκεςμίασ του, επιβάλλονται οι ςχετικζσ ποινικζσ ριτρεσ, ανεξάρτθτα από 

τθν ζγκριςθ τθσ παράταςθσ αυτισ. 

12.3 Κατά τθν ζγκριςθ των παρατάςεων τθσ ςυνολικισ ι των τμθματικϊν προκεςμιϊν, εκτιμάται και 

προςδιορίηεται πάντοτε το υπαίτιο για τθν επιμικυνςθ του χρόνου ςυμβαλλόμενο μζροσ, για το ςφνολο 

ι για μζροσ των ζργων ι κατά κονδφλια εργαςιϊν. Οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ δεν επθρεάηουν 

τθν κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν, αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ. 

12.4  Θ ζγκριςθ των παρατάςεων προκεςμιϊν γίνεται από τθν προϊςταμζνθ αρχι -Δθμοτικό 

Συμβοφλιο, φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Το αίτθμα πρζπει να 

υποβάλλεται τουλάχιςτον ζνα μινα πριν από τθ λιξθ τθσ ιςχφουςασ ςυνολικισ προκεςμίασ περαιϊςεωσ 

του ζργου. Θ ςχετικι απόφαςθ επί του αιτιματοσ εκδίδεται από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι -Δθμοτικό 

Συμβοφλιο όχι αργότερα από τθν πάροδο τριϊν (3) μθνϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ του 

αναδόχου. Σε περίπτωςθ ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ μετά τθ λιξθ των αντίςτοιχων προκεςμιϊν 

επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου οι προβλεπόμενεσ από τθν 

παράγραφο 3 του άρκρου 141 πεικαρχικζσ ποινζσ. 

12.5 Θ αίτθςθ, αν υπάρχει, κατατίκεται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία που διατυπϊνει πάντοτε τθ γνϊμθ 

τθσ προσ τθν προϊςταμζνθ αρχι. Πταν πρόκειται για παράταςθ «χωρίσ ανακεϊρθςθ», ο προϊςτάμενοσ 

τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, ςε αντιπαράςταςθ με τον ανάδοχο, καταρτίηει πίνακα διαχωριςμοφ των 
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εργαςιϊν, ςε εκείνεσ που μποροφςαν να εκτελεςκοφν ςε προθγοφμενθ ανακεωρθτικι 

περίοδο και ςτισ λοιπζσ εργαςίεσ. Οι πρϊτεσ διαχωρίηονται και κατά ανακεωρθτικι περίοδο, μζςα ςτθν 

οποία μποροφςε και ζπρεπε να εκτελεςκοφν. Ο πίνακασ αποτελεί πράξθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ 

και ο ανάδοχοσ δικαιοφται να υποβάλει ζνςταςθ κατά του πίνακα διαχωριςμοφ, μόνο αν τον υπογράψει 

με επιφφλαξθ. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να ςυμπράξει ςτθν κατάρτιςθ ι να υπογράψει τον 

πίνακα, εφαρμόηεται ανάλογα θ διάταξθ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 156 του Ν4412/2016. 

Πςον αφορά τισ ποινικζσ ριτρεσ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 148 του Ν4412/2016. 

Ειδικότερα: 

12.6 Με τθ ςφμβαςθ ορίηονται οι ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ καταπίπτουν υπζρ του 

κυρίου του ζργου, αν ο ανάδοχοσ υπερβεί, με υπαιτιότθτά του, τθ ςυνολικι και τισ τεκείςεσ τμθματικζσ 

προκεςμίεσ καταςκευισ του ζργου. Οι ποινικζσ ριτρεσ καταπίπτουν με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ και παρακρατοφνται από τον αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό του ζργου. Θ 

κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν για υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ ςυνολικισ προκεςμίασ και των 

αποκλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν ανακαλείται. Οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των 

ενδεικτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν ανακαλοφνται υποχρεωτικά, αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθν 

εγκεκριμζνθ ςυνολικι προκεςμία δθλαδι εγκεκριμζνθ προκεςμία και χορθγθκείςα οριακι προκεςμία 

εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ. 

12.7 Θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ 

εγκεκριμζνθσ προκεςμίασ ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου 

και επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ προβλεπόμενθσ από τθ 

ςφμβαςθ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ μζχρι ακόμα δεκαπζντε τοισ εκατό 

(15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ, θ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε είκοςι τοισ εκατό 

(20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου. 

Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το πθλίκο τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ δθλαδι του ςυνολικοφ χρθματικοφ 

ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ το Φόρο 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία του ζργου δθλαδι αρχικι ςυνολικι 

προκεςμία και όλεσ οι παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί μετά από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ προκεςμίασ δεν επιτρζπεται 

να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α..  

Εφόςον ςτθ ςφμβαςθ ορίηονται τμθματικζσ προκεςμίεσ, ορίηεται υποχρεωτικά και το ποςοςτό των 

ποινικϊν ρθτρϊν ανά θμζρα υπζρβαςθσ, κακϊσ και ο ςυνολικόσ χρόνοσ για τθν επιβολι τουσ. Το 

ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν μπορεί να 

ξεπεράςει ςε ποςοςτό το τρία τοισ εκατό (3%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.. 

 

ΑΘΟ 13ο Ρεριεχόμενο των τιμϊν μονάδοσ του Τιμολογίου και δαπάνεσ που βαρφνουν τον ανάδοχο 

Λςχφει ο Κανονιςμόσ Αναλυτικϊν και Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν (ΦΕΚ 1746/Β'/19-5-2017 

Οι διαγωνιηόμενοι κατά τθ ςφνταξθ των προςφορϊν τουσ, πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ, ότι ςτισ 

ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ και ςτο χρθματικό ποςό που κακορίηεται με βάςθ το ςυνολικό άκροιςμα των 

δαπανϊν και το εργολαβικό ποςοςτό για γενικά ι και ςε επιςφαλι ζξοδα, εργαλεία, εγκαταςτάςεισ, κλπ. 

για κάκε είδουσ βάρθ και υποχρεϊςεισ του αναδόχου, περιλαμβάνονται εκτόσ από αυτά και τα 

παρακάτω, και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 138 του Ν.4412/2016 «Γενικζσ Υποχρεϊςεισ του 

Αναδόχου»: 

α. Θ προμικεια όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν γενικά που χρειάηονται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, 

ελεφκερων ςτον τόπο των ζργων, θ μεταφορά τουσ μζχρι τον τόπο που κα χρθςιμοποιθκοφν, θ 

κατεργαςία και θ τοποκζτθςθ υλικϊν και μικροχλικϊν. Γενικά, θ αξία κάκε υλικοφ και θ δαπάνθ κάκε 
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εργαςίασ για τθν πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των ςτοιχείων τθσ εργολαβίασ, κατά τουσ κανόνεσ 

τθσ τζχνθσ και τισ γενικζσ αρχζσ αντοχισ, λειτουργικότθτασ και αιςκθτικισ, άρτια και επιμελθμζνθ 

αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ και θ αξία κάκε ζμμεςθσ εργαςίασ και ςχετικισ δαπάνθσ, ζςτω και αν δεν 

ενδιαφζρεται ρθτά ςτθ διατφπωςθ κάκε μιασ εργαςίασ, αλλά είναι αναγκαία για τθν άρτια 

αποπεράτωςθ του ζργου ςφμφωνα με τα παραπάνω, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

β. Τα μεταφορικά των εργατοτεχνιτϊν και του κάκε είδουσ προςωπικοφ του, όπωσ και οι ςχετικζσ 

δαπάνεσ διαμονισ, ιατρικισ και φαρμακευτικισ περίκαλψθσ.  

γ. Οι αποηθμιϊςεισ λόγω εργατικϊν ατυχθμάτων. 

δ. Οι δαπάνεσ γραφείου του αναδόχου, υπαλλιλων του για διεφκυνςθ και επιςταςία των ζργων. 

ε. Οι ειςφορζσ προσ το ΛΚΑ και τουσ λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, τα δϊρα για τισ εορτζσ του 

Ράςχα, των Χριςτουγζννων κι αδείασ και γενικά οι ζκτακτεσ παροχζσ και αυξιςεισ μιςκϊν και 

θμερομιςκίων του εργατοτεχνικοφ, επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, όπωσ αυτά κακορίηονται 

κάκε φορά κατά τθν εργατικι νομοκεςία. 

ςτ. Θ δαπάνθ για προμικεια και μεταφορά του φδατοσ από οποιαδιποτε απόςταςθ, όπωσ και θ δαπάνθ 

για τθν εξαςφάλιςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ που απαιτείται για τθν εργολαβία. η. Τα ικριϊματα γενικά. 

θ. Ζξοδα και φκορζσ εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και εργαλείων γενικά, φκορζσ και αποςβζςεισ των 

εργαλείων, οργάνων και μθχανθμάτων. 

κ. Θ διάνοιξθ δρόμων, όπου χρειάηεται, για τθν προςπζλαςθ όλων των ςθμείων του ζργου. 

ι. Οι δαπάνεσ για μεταφορζσ και γενικά μθχανθμάτων, εργαλείων ι υλικϊν από το εξωτερικό, οι οποίεσ 

μεταφορζσ πρζπει κατά προτίμθςθ να γίνονται με πλοία που ζχουν Ελλθνικι ςθμαία, όπωσ και οι κάκε 

φφςεωσ δαςμοί και τα ζξοδα τελωνειακϊν διατυπϊςεων, όπου απαιτοφνται. 

ια. Οι τόκοι και οι αποςβζςεισ, γενικά, κεφαλαίων κινιςεωσ και εγγυοδοςιϊν. 

ιβ. Οι αςφάλειεσ υλικϊν, μθχανθμάτων και εγκαταςτάςεων όταν απαιτοφνται από τθν παροφςα ΕΣΥ. 

ιγ. Οι αςφάλειεσ για ολόκλθρθ τθν αξία του ζργου που κακορίηεται με τθ ςφμβαςθ, για κινδφνουσ 

άμεςθσ απϊλειασ ι βλάβθσ που προζρχεται από οποιαδιποτε αιτία, με εξαίρεςθ τουσ κινδφνουσ 

πολζμου, ανϊτερθ βία, κλπ., ςτισ οποίεσ αναφζρεται το άρκρα 157 του Ν. 4412/2016. 

ιδ. Τα τζλθ χαρτοςιμου ςυμβολαίων, αποδείξεων, πιςτοποιιςεων, πλθρωμϊν, κακϊσ και των ειδϊν που 

ειςάγονται από το εξωτερικό και των υλικϊν κάκε φφςεωσ, που προορίηονται για καταςκευι 

(ενςωμάτωςθ ι εγκατάςταςθ) του υπόψθ ζργου, όλα τα παραπάνω όπωσ κάκε φορά ορίηονται από το 

Κράτοσ. 

ιε. Ζξοδα δθμοςιεφςεων γενικϊσ που ζχουν ςχζςθ με τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ του ζργου. 

ιςτ. Τα κάκε φφςεωσ ζξοδα για τθν εφαρμογι των κανονιςμϊν αςφαλείασ που ιςχφουν. 

ιθ. Σφνταξθ όλων των επιμετρικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων και λογαριαςμϊν τθσ εργολαβίασ. 

ικ. Οι δαπάνεσ ςφνταξθσ των ςχεδίων "εξ εκτελζςεωσ", θ παράδοςι τουσ εισ διπλοφν ςτθν Υπθρεςίασ ςε 

μορφι εκτυπωμζνων ςχεδίων («ωσ καταςκευάςκθ»), κακϊσ και ςε θλεκτρονικι μορφι και θ παράδοςθ 

των οδθγιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, μεταφραςμζνων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κακϊσ και ό,τι άλλο 

απαιτείται για τθ ςφνταξθ του «Μθτρϊου του Ζργου», όπωσ περιγράφεται ςε παρακάτω άρκρο τθσ ΕΣΥ. 

κ. Εργαςτθριακζσ δοκιμζσ για τθν ζρευνα τθσ αντοχισ του εδάφουσ, για δοκιμαςίεσ των υλικϊν και για 

ζλεγχο των καταςκευϊν, είτε ςε εργαςτιριο που κα ιδρυκεί με δαπάνεσ του αναδόχου, είτε ςε άλλα 

αναγνωριςμζνα εργαςτιρια που εγκρίνονται από τθν Υπθρεςία, είτε και ςτον τόπο των ζργων. 

κα. Στζγαςθ των Γραφείων Επιβλζψεωσ τθσ Υπθρεςίασ ςτα εργοτάξια και εγκαταςτάςεισ αυτϊν. 

κβ. Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του ζργου μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι. 

κγ. Θ εκπλιρωςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων, όπωσ αυτζσ ορίηονται κάκε φορά νομοκετικά. 
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Τισ όποιεσ δαπάνεσ (φόροσ, κρατιςεισ κ.λ.π.) για τθν ανάλθψθ τθσ εργολαβίασ ζλαβαν υπ' όψιν τουσ 

οι διαγωνιηόμενοι για τθν διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ τουσ και τθν περιζλαβαν ς' 

αυτιν. 

 

ΑΘΟ 14ο: Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

Για τθν ανακεϊρθςθ τιμϊν μονάδασ του ζργου εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 153 

του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΘΟ 15ο: Ριςτοποίθςθ - Εντολι πλθρωμϊν 

Για τθν πιςτοποίθςθ και τισ πλθρωμζσ τθσ εργολαβίασ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 152 του 

Ν.4412/2016 κακϊσ και όςα αναφζρονται ςτο ΜΕΟΣ ΛΛ τθσ ΕΣΥ. 

 

ΑΘΟ 16ο Τιμζσ μονάδοσ νζων εργαςιϊν 

Το ζργο εκτελείται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν. Ο φορζασ 

καταςκευισ του ζργου ζχει το δικαίωμα αν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν 

που δεν περιλαμβάνονται ςτο αρχικό ανατεκζν ζργο, οφτε ςτθν πρϊτθ ςυναφκείςα ςφμβαςθ και οι 

οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απροβλζπτων περιςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ 

αυτό περιγράφεται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, να ςυνάπτει ςφμβαςθ με τον ανάδοχο του ζργου με τθν 

προχπόκεςθ ότι οι ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ δεν μποροφν τεχνικά ι οικονομικά να διαχωριςτοφν από 

τθν κφρια ςφμβαςθ, χωρίσ να δθμιουργιςουν μείηονα προβλιματα για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι όταν 

αυτζσ οι εργαςίεσ, μολονότι μποροφν να διαχωριςτοφν από τθν αρχικι ςφμβαςθ είναι απόλυτα 

αναγκαίεσ για τθν τελειοποίθςι τθσ χωρίσ να μεταβάλλουν τθ ςυνολικι τθσ φφςθ, όπωσ αναφζρεται ςτο 

άρκρο 156 του Ν.4412/2016. 

16.1 Οι τιμζσ μονάδοσ νζων εργαςιϊν καταρτίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 156 του Ν.4412/2016 παρ. 

5,6,7. 

16.2 Για τον κανονιςμό τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν, όπου προβλζπεται από το Νόμο ότι κα 

εφαρμόηονται τα εγκεκριμζνα ι ςυμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλφςεισ τιμϊν), διευκρινίηεται ότι 

αυτά κα εφαρμόηονται, άςχετα από τα μζςα τα οποία πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν από τον ανάδοχο 

για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, (δθλαδι μεγάλου ι μικροφ αρικμοφ μθχανθμάτων, των γνωςτϊν ι 

άλλων τφπων, αν είναι καινοφργια ι όχι, εργατικϊν χεριϊν ςυνολικά ι μερικά, ςε μικρι ι μεγάλθ 

αναλογία κλπ.). 

16.3 Για τθν ςφνταξθ των νζων τιμϊν κα εφαρμοςκεί ο Κανονιςμόσ Αναλυτικϊν και Ρεριγραφικϊν 

Τιμολογίων Εργαςιϊν (ΦΕΚ 1746/Β'/19-5-2017) 

16.4 Ο κανονιςμόσ νζων τιμϊν γίνεται με τισ βαςικζσ τιμζσ ιδίωσ των θμερομιςκίων, υλικϊν και 

μιςκωμάτων μθχανθμάτων, ςφμφωνα με τα πρακτικά διαπίςτωςθσ βαςικϊν τιμϊν υλικϊν εργατικϊν και 

μιςκωμάτων από τθν Επιτροπι Διαπίςτωςθσ Τιμϊν Δθμοςίων Εργων Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. του Γ' Τριμινου 2012. Οι 

προκφπτουςεσ από πρόςφατα ςτοιχεία κόςτουσ τιμζσ ανάγονται ςτο  χρόνο εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ 

με αντίςτροφθ εφαρμογι του ςχετικοφ τφπου τθσ ανακεϊρθςθσ.  

 

ΑΘΟ 17ο Επιμετριςεισ Εργαςιϊν 

Οι εργαςίεσ, που αναγράφονται ςτον Ρροχπολογιςμό μελζτθσ, προμετρικθκαν με βάςθ τα 

καταςκευαςτικά ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. Οι οριςτικζσ ποςότθτεσ κάκε εργαςίασ, που κα 

πιςτοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο κα λθφκοφν από τα ακριβι αρχικά και τελικά επιμετρθτικά ςτοιχεία του 

ζργου, που κα καταςκευαςκεί ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ, τα πρόςκετα 
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τοπογραφικά και καταςκευαςτικά ςχζδια που υποχρεοφται να ςυντάξει ο Ανάδοχοσ και κα εγκρικοφν 

αρμοδίωσ κακϊσ επίςθσ και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ. 

17.1 Για τισ επιμετριςεισ των εκτελεςκζντων ζργων εφαρμόηονται οι διατάξεισ οι αναφερόμενεσ ςτο 

άρκρο 151 του Ν4412/2016. 

17.2 Ρζρα από τα παραπάνω, ςε ότι αφορά τον τρόπο επιμετριςεωσ των διαφόρων ειδϊν των 

εργαςιϊν, ιςχφουν τα Τιμολόγια τθσ εργολαβίασ και τα περιγραφόμενα ςτισ ΕΤΕΡ που αναφζρονται ςτα 

άρκρα του Τιμολογίου. 

17.3 Για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν ορίηεται με τα παραπάνω ςτοιχεία ο τρόποσ 

επιμετριςεωσ, κα επιμετρθκοφν και κα πλθρωκοφν οι μονάδεσ εργαςιϊν που πραγματικά κα 

εκτελεςτοφν και δεν κα λθφκοφν υπόψθ τυχόν υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ για ιδιωτικά ζργα. 

 

ΑΘΟ 18ο Ρροζλευςθ - Ζλεγχοσ - Ζγκριςθ υλικϊν και ετοίμων ι     θμικατεργαςμζνων προϊόντων 

18.1 Ο ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για τθν 

καταςκευι του ζργου και τα ζτοιμα ι θμικατεργαςμζνα προϊόντα από τθν εγχϊρια βιομθχανία ι από τισ 

χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ τζτοιων υλικϊν με προζλευςθ από άλλεσ χϊρεσ του 

εξωτερικοφ, εφόςον αυτά διατίκενται από τθν εγχϊρια ι ενωςιακι παραγωγι.  Σε κάκε περίπτωςθ τα 

παραπάνω υλικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν ΚΥΑ με Αρικμ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) 

«Ρροϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν: χαρακτθριςτικά, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ 

ςυμμόρφωςθσ και ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ «CE». 

18.2 Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 

κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ των Υπουργείων ΥΡΟΜΕΔΛ, (τ)ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εμπορίου και Βιομθχανίασ-

Ενζργειασ και Τεχνολογίασ (ΥΒΕΤ), του ΕΛΟΤ, κακϊσ επίςθσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ 

εργολαβίασ, αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απολφτου εγκρίςεωσ του αρμοδίου οργάνου τθσ Επίβλεψθσ 

ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ, τθν ανταπόκριςθ 

ςτισ προδιαγραφζσ κλπ.      

18.3 Σε περίπτωςθ που ο Εργοδότθσ παραδϊςει ςτον Ανάδοχο υλικά απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ 

των ζργων, ο Ανάδοχοσ 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 Ανάδοχοσ δεν 

φζρει καμία ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν που παραδίδονται ςε αυτόν 

από τον Εργοδότθ εφόςον, ζγκαιρα, το αναφζρει εγγράφωσ. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον 

Εργοδότθ ςτον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε τθν παραλαβι τουσ από τον Ανάδοχο, αυτόσ φζρει 

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

18.4 Για ειδικά υλικά, ςυςκευζσ και μθχανιματα, για τα οποία δεν προβλζπεται, από τα ςυμβατικά 

τεφχθ, ζλεγχοσ ςτο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ, ο εργολάβοσ ζχει υποχρζωςθ να υποβάλλει PROSPECTUS 

του εργοςταςίου καταςκευισ με τεχνικζσ πλθροφορίεσ, από τισ  οποίεσ να αποδεικνφεται το ςφμφωνο 

με τισ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ παραγγελία των υλικϊν κα γίνει μετά από ςχετικι 

ζγκριςθ των παραπάνω ςτοιχείων που κα ζχουν υποβλθκεί. Αυτι θ κατ' αρχιν ζγκριςθ, δεν απαλλάςςει 

τον ανάδοχο από τθν ευκφνθ του για τθν εξαςφάλιςθ, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τθσ επίδοςθσ και 

απόδοςθσ του υλικοφ. 

18.5 Ο ανάδοχοσ ζχει επίςθσ υποχρζωςθ να εκτελεί, ςφμφωνα με κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δειγματολθψίεσ 

υλικϊν, τα οποία προτίκεται να χρθςιμοποιιςει για τισ διάφορεσ καταςκευζσ και να τα εξετάςει με βάςθ 

τισ απαιτιςεισ των ςχετικϊν προδιαγραφϊν τθσ Υπθρεςίασ, τθσ χϊρασ, τθσ χϊρασ προζλευςθσ ι να 

προςκομίηει βεβαίωςθ του Υπουργείου Βιομθχανίασ, ότι αυτά ςυμφωνοφν προσ τισ εγκεκριμζνεσ 

Ρροδιαγραφζσ, εφόςον υπάρχουν τζτοιεσ. 
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18.6 Ειδικά για τα υλικά που καταςκευάηονται ςτθν Ελλάδα (όπωσ καλϊδια ι ςωλινεσ κάκε φφςεωσ, 

κλπ.) θ ποιότθτα των οποίων ελζγχεται από το εργοςτάςιο καταςκευισ, ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να 

ειδοποιεί τθν Υπθρεςία 15 θμζρεσ πριν από τθ ςχετικι δοκιμαςία για να παρακολουκιςουν από αυτι οι 

παραπάνω ζλεγχοι και δοκιμαςίεσ, άλλωσ κα προςκομίηονται τα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν του 

εργοςταςίου καταςκευισ. 

18.7 Υλικά που προβλζπονται από τθ μελζτθ (όπωσ π.χ. υδραυλικοί υποδοχείσ, μπαταρίεσ, κρουνοί, 

κλείκρα, χειρολαβζσ, πλαςτικά δάπεδα, ψευδοροφζσ, διακόπτεσ, φωτιςτικά ςϊματα, κ.α.) δεν κα 

προςκομίηονται ςτο ζργο και δεν κα τοποκετοφνται χωρίσ προθγουμζνωσ να προςκομιςκοφν δείγματα 

και εγκρικοφν από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία ι αν προβλζπεται από τθν ΕΣΥ, από τθν Ρροϊςταμζνθ 

Αρχι. 

Τα παραπάνω δείγματα κα υποβάλλονται ζχοντασ πάνω τουσ καρτζλα ςτθν οποία κα αναγράφονται: ο 

αρικμόσ του ζργου, ο αρικμόσ τιμολογίου, θ χϊρα προελεφςεωσ, το εργοςτάςιο καταςκευισ και ο τφποσ 

υλικοφ. Για εργαςίεσ που εκτελοφνται ζξω από το εργοτάξιο (όπωσ π.χ. κουφϊματα, ζπιπλα, κλπ.) ο 

ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να ενθμερϊνει ζγκαιρα τθν επίβλεψθ, για να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ ςτα 

ςτάδια καταςκευισ. 

18. 8 Καμία παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ για τθν αποπεράτωςθ του όλου ζργου και καμία 

αποηθμίωςθ δεν κα δοκεί ςτον ανάδοχο, για λόγουσ κακυςτεριςεϊσ του να εκτελζςει τισ δοκιμαςίεσ 

που απαιτοφνται ι δίνεται εντολι να γίνουν ι για λόγουσ απορρίψεωσ ι αντικαταςτάςεωσ ακατάλλθλων 

υλικϊν. 

18.9  Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τα καλφτερα ςε ποιότθτα που υπάρχουν ςτθν 

αγορά χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα. Ππου ςτα ςυμβατικά τεφχθ αναγράφεται ενδεικτικόσ τφποσ 

οριςμζνου καταςκευαςτι, αυτόσ δίνεται για ςυμπλιρωςθ των χαρακτθριςτικϊν και διευκόλυνςθ τθσ 

επιλογισ από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ όμωσ μπορεί να προτείνει υλικό οποιουδιποτε καταςκευαςτι, 

ιςοδφναμο με το οριηόμενο, τθσ ιςοδυναμίασ υποκείμενθσ ςτθν ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

18.10 Θ Επίβλεψθ ζχει δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο τθ μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που δεν 

πλθροφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα. Εάν ο Ανάδοχοσ διαφωνεί, τα 

υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται αν δεν κρικεί θ καταλλθλότθτά τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο που γίνεται 

από τα εργαςτιρια τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν ι Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ι άλλα αναγνωριςμζνα 

εργαςτιρια. Θ δαπάνθ για τισ εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον Ανάδοχο και τον 

βαρφνει τελικά, αν αποδειχκεί θ ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ 

βαρφνει τον κφριο του ζργου και αποδίδεται ςτον Ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ του ζργου, ςφμφωνα με το 

άρκρο 159 παρ.2 του Ν.4412/2016. 

18.11  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίηει τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ελζγχου απόδοςθσ για κάκε 

υλικό ι μθχάνθμα. Εάν τυχόν δεν προςκομίηονται μετά τθν ζγγραφθ ενθμζρωςθ τθσ Διευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ, κα μπορεί θ Διευκφνουςα Υπθρεςία να μθν πιςτοποιεί για πλθρωμι τα αντίςτοιχα είδθ, 

μζχρι τθν άφιξθ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 54 παρ.6 του Ν.4412/2016 όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 17 του ν. 4782/2021 

18.12 Με τθν προςκόμιςθ των υλικϊν - εξαρτθμάτων - μθχανθμάτων ςτο Εργοτάξιο, ο 

Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει και τθν ζγγραφθ εγγφθςθ του καταςκευαςτι, ι του 

εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και τα ςχετικά PROSPECTUS και ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. Θ εγγφθςθ αυτι κα καλφπτει καλι απόδοςθ και διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν για τισ 

περιπτϊςεισ κακισ λειτουργίασ ι κζςεωσ εκτόσ λειτουργίασ, τα οποία δεν μποροφν να αποδοκοφν ςε 

λάκοσ χειριςμοφσ ι ζλλειψθ ςυντιρθςθσ από πλευράσ Εργοδότθ (ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ χριςθσ). Θ 

άρςθ τθσ βλάβθσ κα επιτυγχάνεται με αντικατάςταςθ υλικϊν, μζςα ςτο χρόνο εγγφθςθσ του ζργου, με 

καινοφριο του αυτοφ ακριβϊσ τφπου. 
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18.13 Ειδικότερα για τθν παραλαβι και ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

καταςκευι του ζργου ι ενςωματϊνονται ς' αυτό, ιςχφουν όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 159 του 

Ν4412/2016 και για τον χαρακτθριςμό εδαφϊν ιςχφουν όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 151 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 

ΑΘΟ 19ο Εργαςτθριακόσ Ζλεγχοσ Υλικϊν 

Γενικά ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο Άρκρο 56 του Ν 4412/2016 Εκκζςεισ δοκιμϊν, πιςτοποίθςθ 

και άλλα αποδεικτικά μζςα (άρκρο 44 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) και ςτο Άρκρο 82 Ρρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (άρκρο 62 τθσ Οδθγίασ 

2014/24/ΕΕ). 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να απαιτοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίηουν ζκκεςθ 

δοκιμϊν από οργανιςμό αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ ι πιςτοποιθτικό που ζχει εκδοκεί από τζτοιον 

οργανιςμό ωσ αποδεικτικό μζςο ςυμμόρφωςθσ με απαιτιςεισ ι κριτιρια που αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, τα κριτιρια ανάκεςθσ ι τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

19.1 Μόλισ ο ανάδοχοσ εγκαταςτακεί υποχρεϊνεται να μεριμνιςει με δαπάνεσ του για τθν εκτζλεςθ των 

παρακάτω εργαςιϊν. 

α. Να εξετάςει ϊςτε όλα τα αδρανι υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για επιχϊςεισ, υποβάςεισ και 

ςκυροδζματα να μθν ζχουν προςμίξεισ οι οποίεσ κα επιδράςουν δυςμενϊσ επί τθσ αντοχισ του ζργου. 

β. Να εξετάςει αν τα παραπάνω υλικά είναι ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τουσ 

ςυμβατικοφσ όρουσ τθσ εργολαβίασ. 

γ. Οι εξετάςεισ αυτζσ πρζπει να γίνουν με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου ςε εργαςτιριο του 

ΥΡΟ.ΜΕ.ΔΛ. ι ςε ιδιωτικό εργαςτιριο με τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ και τα αποτελζςματα αυτά πρζπει 

να υποβλθκοφν ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι για ζγκριςθ. 

δ. Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, με μζριμνά του και με 

δαπάνεσ του να εξετάςει τακτικά τα αδρανι υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για επιχϊςεισ, υποβάςεισ, 

ςκυροδζματα και αςφαλτομίγματα, αν είναι ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, τουσ ςυμβατικοφσ 

όρουσ τθσ εργολαβίασ και τισ εγκεκριμζνεσ μελζτθσ ανάκεςθσ. 

ε. Υλικά και εργαςίεσ, οι οποίεσ δεν κα είναι ςφμφωνεσ με τισ παραπάνω απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν 

και μελετϊν, κα απορρίπτονται από τθν Επίβλεψθ τθσ Υπθρεςίασ. 

ςτ. Πλεσ αυτζσ οι εξετάςεισ, δοκιμαςίεσ και ζλεγχοι, μετά από τθν εξζταςι τουσ και τθν ζγκριςι τουσ ι 

όχι από τθν Επίβλεψθ τθσ Υπθρεςίασ κα υποβάλλονται για ενθμζρωςθ ςτθν Ρροϊςτάμενθ Αρχι μαηί με 

τα παραπάνω ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία : 

(1) Για τουσ ελζγχουσ ςυμπυκνϊςεισ οι κζςεισ τουσ 

(2) Για τουσ ελζγχουσ αδρανϊν υλικϊν, ταπιτων και ςκυροδεμάτων, θ θμερομθνία λιψεωσ. 

19.2 Ο ανάδοχοσ του ζργου υποχρεϊνεται να μεριμνιςει, με δαπάνεσ του, για τθν ίδρυςθ ςτο εργοτάξιο 

εργαςτθρίου, εφόςον τοφτο προβλζπεται ςτουσ ειδικοφσ όρουσ τθσ ΕΣΥ το οποίο κα πρζπει να ζχει όλα 

τα απαραίτθτα όργανα και το απαιτοφμενο προςωπικό, ϊςτε να είναι δυνατζσ, οι παραπάνω εξετάςεισ 

δοκιμαςίεσ και ζλεγχοι, κακϊσ επίςθσ θ εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ υγραςίασ, θ παραςκευι και ςυντιρθςθ 

δοκιμίων ςκυροδζματοσ και ότι άλλο προβλζπουν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του ζργου. 

19.3 Ο Κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον ανάδοχο να μεριμνιςει ϊςτε οι 

παραπάνω ζλεγχοι, εξετάςεισ και δοκιμαςίεσ να γίνονται ςφμφωνα με τουσ υφιςτάμενουσ κανονιςμοφσ 

ςε Εργαςτιρια τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν ι Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ι άλλα αναγνωριςμζνα 

εργαςτιρια, ανεξάρτθτα ι παράλλθλα με τουσ ελζγχουσ που κα γίνονται ςε τυχόν υφιςτάμενο 

εργοταξιακό εργαςτιριο. Επίςθσ, ςτα παραπάνω εργαςτιρια κα γίνονται και όλοι οι ζλεγχοι, εξετάςεισ 
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και δοκιμαςίεσ, οι οποίεσ δεν μποροφν να γίνουν ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο, πάντοτε με μζριμνα του 

αναδόχου. 

19.4 Κατά τα λοιπά ιςχφει γενικά το Άρκρο 159 Ακαταλλθλότθτα υλικϊν - Ελαττϊματα Ραράλειψθ 

ςυντιρθςθσ και το άρκρο 18.10 τθσ παροφςθσ, ενϊ θ Διευκφνουςα Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει ζλεγχο 

και δοκιμζσ, οι οποίεσ κα επαναλαμβάνονται μζχρι να επιτευχκοφν τα απαιτθτά αποτελζςματα, οπότε 

κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο δοκιμϊν, το οποίο κα ςυνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τθ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία και κα επιςυνάπτεται ςτο πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ του ζργου. 

 

ΑΘΟ 20ο: Χριςθ εκρθκτικϊν υλικϊν 

20.1. Γενικϊσ απαγορεφεται θ χριςθ εκρθκτικϊν υλικϊν για οιονδιποτε λόγο. 

20.2. Επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ εκρθκτικϊν αφοφ προθγθκεί ςυνεννόθςθ με τον χριςτθ του 

ζργου και λάβει από αυτόν γραπτι άδεια προσ τοφτο. Τονίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι, κάκε ποινικι 

και αςτικι ευκφνθ προσ οιονδιποτε τρίτο και τα περιουςιακά του ςτοιχεία βαρφνει, αποκλειςτικά και 

μόνο, τον ανάδοχο. 

20.3. Θ μελζτθ του ζργου δφναται να προβλζπει οριςμζνεσ τροποποιιςεισ ςτο νόθμα τθσ παραγρ. 

20.1. και 20.2., οι οποίεσ κα αναγράφονται, ςε ιδιαίτερο κεφάλαιο τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ το οποίο κα 

ονομάηεται "Χριςθ εκρθκτικϊν υλικϊν". 

 

ΑΘΟ 21ο: Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ 

21.1 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι ενδζχεται ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν 

εναζριεσ ι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. ι Ν.Ρ.Δ.Δ., οι οποίεσ πρζπει να μετατοπιςκοφν από τουσ 

κυρίουσ τουσ. Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν 

ζκδοςθ όλων των απαιτοφμενων από το Νόμο ςχετικϊν αδειϊν και όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 138 του 

Ν.4412/2016, ζχει υποχρζωςθ να ανακοινϊςει χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ 

ςχετικζσ διαταγζσ και εντολζσ που του απευκφνουν ι κοινοποιοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του 

ζργου, διάφορεσ αρχζσ, ςχετικά με μζτρα που υποδεικνφονται για ζλεγχο υγείασ, αςφαλείασ, κοινισ 

θςυχίασ, ρυπάνςεωσ περιβάλλοντοσ, κλπ. 

21.2 Ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμία οικονομικι ι τεχνικι ανάμιξθ με τισ εργαςίεσ αυτζσ (εκτόσ αν 

ορίηεται διαφορετικά ςτθν ΕΣΥ), ζχει υποχρζωςθ όμωσ αυτόσ να διευκολφνει, χωρίσ πρόφαςθ, τθν 

εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν, χωρίσ να δικαιοφται από το λόγο αυτό, ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ λόγω 

κακυςτεριςεωσ ι δυςχερειϊν που παρουςιάηονται ςτισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από αυτόν. 

21.3 Πταν τα ζργα ι μζροσ τουσ καταςκευάηονται ςε περιοχζσ όπου υπάρχουν εγκαταςτάςεισ, πρζπει να 

λθφκεί μζριμνα, να μθν δθμιουργθκεί βλάβθ ςτισ καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ που υπάρχουν 

(αποκικεσ, οδοφσ, κτίρια, φωτεινι ςιμανςθ, καλϊδια θλεκτρικισ παροχισ και τθλεφϊνων, 

αποχετεφςεισ, υδρεφςεισ, κλπ.). 

21.4 Ρριν από τθν ζναρξθ των πάςθσ φφςεωσ χωματουργικϊν εργαςιϊν, κα αναηθτθκοφν και κα 

εντοπιςκοφν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλϊδια, ςωλινεσ) τα οποία με οποιοδιποτε τρόπο διζρχονται 

υπογείωσ από τθν περιοχι του ζργου. 

21.5 Θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία κα χορθγιςει ςτον ανάδοχο όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία που τυχόν 

υπάρχουν ς' αυτιν (οδθγίεσ, ςχζδια) τα οποία αφοροφν ςτα δίκτυα τα οποία υπάρχουν ςτθν περιοχι 

του ζργου. Βάςει αυτϊν, ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο μθχανικό, κα αναηθτθκοφν και κα εντοπιςκοφν 

από τον ανάδοχο όλα τα υφιςτάμενα δίκτυα. Θ αναηιτθςθ και ο εντοπιςμόσ κα γίνουν μζςω ανιχνευτι 

μετάλλου, ο οποίοσ κα εργάηεται χωρίσ να απαιτείται θ ειςαγωγι χαρακτθριςτικοφ ςιματοσ ςτα δίκτυα. 

Με τον ανιχνευτι κα γίνει ο εντοπιςμόσ τθσ οδεφςεωσ των  
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21.6 δικτφων και με δοκιμαςτικζσ τομζσ, εκςκαφζσ, κα προςδιοριςτεί και θ φφςθ του δικτφου 

(τθλεφωνικό καλϊδιο, θλεκτρικό καλϊδιο, ςωλινεσ υδρεφςεωσ, κλπ.). 

21.7 Τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ και εντοπιςμοφ κα αποτυπωκοφν πάνω ςε ςχζδιο κάτοψθσ τθσ 

περιοχισ του ζργου. Ράνω ς' αυτό, με χαρακτθριςτικι γραμμογραφία, κα παριςτάνονται και οι 

προτεινόμενεσ λφςεισ για τθ διαφφλαξθ του δικτφου, δθλαδι θ προςταςία επί τόπου με εγκιβωτιςμό 

εντόσ ςκυροδζματοσ, ι θ μετατόπιςθ εκτόσ περιοχισ εργαςιϊν με προςκικθ νζου τμιματοσ. 

21.8 Το ςχζδιο αυτό κα υποβλθκεί ςτθν Ρροϊςτάμενθ Αρχι από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία το 

ταχφτερο, μετά τθν εγκατάςταςθ του αναδόχου. Το ςχζδιο κα ςυνοδεφεται με περιγραφι για προςταςία 

ι μετατόπιςθ των δικτφων. Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ τθσ επί τόπου προςταςίασ, το καλϊδιο ι ο 

ςωλινασ υδρεφςεωσ κα τοποκετείται μζςα ςε πλαςτικό ςωλινα διαμζτρου 16 εκ., ο οποίοσ κα 

εγκιβωτιςτεί ςε ςκυρόδεμα (Β-160) τετραγωνικισ διατομισ διαςτάςεων 45 x 45  

21.9 Θ εργαςία προςταςίασ ι μετατόπιςθσ κα εκτελεςτεί μετά τθν ζγκριςι τθσ από τθν Ρροϊςτάμενθ 

Αρχι. 

21.10Με βάςθ τα παραπάνω, ουδεμία ηθμία από τον ανάδοχο επί υφιςταμζνων δικτφων είναι 

αποδεκτι. Αν παρά ταφτα κατά τθν καταςκευι του ζργου προξενθκεί από τον ανάδοχο βλάβθ ςτα 

δίκτυα, θ αποκατάςταςι τθσ κα βαρφνει εξ ολοκλιρου τον ίδιο. Εξαίρεςθ από αυτό αποτελεί θ 

περίπτωςθ γενομζνθσ βλάβθσ επί πλαςτικοφ αγωγοφ υδρεφςεωσ του οποίου θ βάςθ δεν υπεδείχκθ από 

τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία με ακρίβεια τουλάχιςτον πζντε μζτρων. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ 

αποκατάςταςθ κα εκτελεςτεί από τον ανάδοχο, ςφμφωνα με οδθγίεσ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ και 

κα πλθρωκεί ιδιαιτζρωσ. 

21.10 Θ αποκατάςταςθ του δικτφου που υπζςτθ βλάβθ, πλθν πλαςτικοφ ςωλινα, που 

προξενικθκε από τον ανάδοχο, ανάλογα με τθ φφςθ του δικτφου, κα εκτελείται όπωσ παρακάτω 

περιγράφεται : 

α. Υπόγειο τθλεφωνικό καλϊδιο: κα αποκακίςταται άμεςα, με προςωρινό τρόπο, θ ςυνζχεια των 

επικοινωνιϊν και ακολοφκωσ κα αντικακίςταται το βλαμμζνο καλϊδιο με νζο ςε όλο το μικοσ το οποίο 

περιλαμβάνεται μεταξφ των πλθςιζςτερων ςυνδζςμων και ςε μικοσ όχι μεγαλφτερο των ςαράντα (40) 

μζτρων καλωδίου. 

β. Θλεκτρικό καλϊδιο μζςθσ ι χαμθλισ τάςθσ: κα αντικακίςταται με νζο καλϊδιο, το τμιμα του 

υφιςτάμενου δικτφου, το οποίο βρίςκεται δζκα (10) μζτρα εκατζρωκεν τθσ βλάβθσ. 

γ. Αγωγόσ δικτφου φδρευςθσ: κα αντικακίςταται με νζο ςωλινα, το τμιμα το οποίο βρίςκεται δζκα (10) 

μζτρα περίπου εκατζρωκεν τθσ βλάβθσ. 

δ. Αγωγόσ καυςίμου: κα αντικακίςταται, με νζο αγωγό, το τμιμα το οποίο βρίςκεται δεκαπζντε (15) 

περίπου μζτρα εκατζρωκεν τθσ βλάβθσ. 

21.11 Θ εργαςία αναηθτιςεωσ και εντοπιςμοφ μζςω ανιχνευτι μετάλλων δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα, 

αλλά θ δαπάνθ τθσ περιλαμβάνεται αναλογικά ςτισ τιμζσ μονάδοσ του ζργου. Θ εργαςία όμωσ 

προςταςίασ ι μετατόπιςθσ πλθρϊνεται ιδιαίτερα με βάςθ τισ ςυμβατικζσ τιμζσ, εφόςον υπάρχουν, ι 

νζεσ τιμζσ που κα ςυνταχτοφν κατά τα νόμιμα και θ ςχετικι δαπάνθ κα βαρφνει το κονδφλιο των 

απροβλζπτων. 

21.12 Θ εγκατάςταςθ των καλωδίων ανεξάρτθτα αν πρόκειται για νζα δίκτυα ι μετακινιςεισ 

υφιςταμζνων, κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να προκφπτει ο μικρότεροσ δυνατόσ αρικμόσ 

ςυνδζςεων. 

21.13  Κατά τθν εγκατάςταςθ οιουδιποτε καλωδιακοφ δικτφου δεν επιτρζπεται θ ταυτόχρονθ 

εγκατάςταςθ "υλικϊν προςταςίασ και καλωδίων". Κα προθγείται θ καταςκευι ι εγκατάςταςθ των 

βοθκθτικϊν ι προςτατευτικϊν υλικϊν (άμμου, ςωλθνϊςεων, φρεατίων), κα ελζγχεται από τον 

επιβλζποντα μθχανικό θ αρτιότθτα των και εν ςυνεχεία κα εγκακίςτανται τα καλϊδια. 
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21.14  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν εγκατάςταςθ ςτο ζργο να φροντίςει με δικζσ του ενζργειεσ για 

τθν διατιρθςθ ςυνδζςεων με τισ Ο.Κ.Ω (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΡ,ΟΤΕ) για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του ζργου. 

21.15  Θ δαπάνθ των τιμολογίων κατανάλωςθσ των πάρα πάνω παροχϊν και ςυνδζςεων για τον χρόνο 

από τθν εγκατάςταςθ μζχρι τθν παράδοςθ προσ χριςθ βαρφνει τον ανάδοχο που τισ καταβάλει ςτουσ 

αντίςτοιχουσ Ο.Κ.Ω. . 

 

ΑΘΟ 22ο: Υλικά επιχϊςεωσ χανδάκων (καλωδιϊςεων - ςωλθνϊςεων) 

22.1. Στθν τιμι εγκαταςτάςεωσ των πάςθσ φφςεωσ καλωδίων περιλαμβάνεται και κάκε 

δαπάνθ που απαιτείται για τθν προμικεια μεταφορά και εγκατάςταςθ των υλικϊν επιχϊςεων των 

χαντακιϊν, ανεξάρτθτα τθσ κζςεωσ προμικείασ τουσ. 

22.2. Το ίδιο ιςχφει προκειμζνου και για υλικά επιχϊςεωσ πάςθσ φφςεωσ ςωλθνϊςεων. 

22.3. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ επιτρζπεται τροποποίθςθ των ανωτζρω εφόςον ςαφϊσ 

αναγράφεται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι. 

 

ΑΘΟ 23ο Ρροςωρινζσ Εγκαταςτάςεισ - Καταςκευζσ του αναδόχου 

23.1 Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να φυλάςςει, με δαπάνθ του, τα υλικά, μθχανιματα, εργαλεία που 

του παραδίδει ο κφριοσ του ζργου για χριςθ ι ενςωμάτωςθ και είναι υπεφκυνοσ για κάκε καταςτροφι 

ι απϊλειά τουσ, από πλθμμελι χριςθ ι διαφφλαξθ. 

23.2 Πλεσ οι προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ (υπόςτεγα αποκικευςθσ, κάλαμοι διαμονισ, 

εργαςτιρια, γραφεία, κλπ.) που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ, κα 

ανεγερκοφν με μζριμνα, δαπάνθ και ευκφνθ του αναδόχου, ςε κζςεισ που κα επιτρζπονται από τθν 

Υπθρεςία και τισ λοιπζσ αρμόδιεσ αρχζσ, μετά από ςχετικι αδειοδότθςθ. 

23.3 Σε όςεσ περιπτϊςεισ απαιτείται αντιςτιριξθ, υποςτιριξθ, υποκεμελίωςθ ι άλλθ προςταςία 

υπάρχουςασ γειτονικισ καταςκευισ και εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτισ ςυμβατικζσ προμετρθκείςεσ 

ποςότθτεσ ι εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ καταςκευζσ, όπωσ και 

να λάβει κάκε άλλο μζτρο, για να αποφφγει τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν ςε τρίτουσ ι ςτθν Υπθρεςία ι και ςτο 

ζργο, αποηθμιοφμενοσ γι' αυτζσ με βάςθ τισ τιμζσ του ςυμβατικοφ Τιμολογίου ι με βάςθ τιμζσ μονάδασ 

νζων εργαςιϊν για τισ εργαςίεσ που δεν προβλζπονται από το ςυμβατικό Τιμολόγιο εργαςίασ. 

 

ΑΘΟ 24ο Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων 

24.1  O ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ, με δαπάνεσ του και πριν παραδϊςει για χριςθ κάκε τμιμα του 

ζργου, όπωσ και μετά τθν περάτωςθ όλου του ζργου, να αφαιρζςει και απομακρφνει από τουσ γφρω 

από αυτό το τμιμα, χϊρουσ και γενικά από τα εργοτάξια, κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ που 

απαιτικθκε και προβλζπεται από το προθγοφμενο άρκρο 23 τθσ παροφςθσ, τα απορρίμματα, εργαλεία 

και ικριϊματα, μθχανιματα, υλικά που πλεονάηουν, χριςιμα ι άχρθςτα, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ 

μθχανθμάτων κλπ, να ςθκϊςει (καταςτρζψει, κλπ.) κάκε βοθκθτικό ζργο που κα του υποδείξει θ 

Υπθρεςία ςαν άχρθςτο ι επιηιμιο για τθν μετζπειτα λειτουργία (π.χ., των κτιρίων), να ιςοπεδϊςει τουσ 

χϊρουσ που αυτά ιταν αφθμζνα ι εγκατεςτθμζνα κλπ., να παραδϊςει δε τελείωσ κακαρζσ τόςο τισ 

καταςκευζσ, όςο και τουσ γφρω χϊρουσ του εργοταξίου και γενικά να μεριμνιςει για κάκε τι άλλο που 

απαιτείται για τθν παράδοςθ του ζργου για εφρυκμθ λειτουργία ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 

ι όπωσ προδιαγράφεται από τθν ΕΣΥ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ του ζργου. 

24.2  Ομοίωσ ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ, εφόςον κατά τθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ δεν υπάρχει πλζον ο 

λόγοσ φπαρξθσ, να κακαιρζςει, αποκομίςει, κλπ., κάκε προςτατευτικι καταςκευι που καταςκευάςτθκε 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου (εργαςίεσ και παραγωγι υλικϊν) που επιβλικθκε από οποιοδιποτε λόγο για 

να αποφευχκοφν κάκε φφςεωσ ηθμιζσ, ατυχιματα, κλπ., ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ, δζντρα, αγροφσ, 
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καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και κάκε φφςεωσ ζργα, όπωσ και να απομακρφνει 

τα περιφράγματα των εργοταξίων. 

24.3  Εάν μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία δεν 

προβεί ςτθν ζναρξθ και μζςα ςε εφλογο χρόνο περάτωςθ των παραπάνω εργαςιϊν, αυτζσ  εκτελοφνται 

ςε βάροσ του αναδόχου και θ δαπάνθ που ζγινε εκπίπτει από τθν επόμενθ πλθρωμι προσ αυτόν, πζρα 

από τθ μθ ζκδοςθ βεβαίωςθσ για εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου ι τμιματόσ του γι' αυτό το λόγο. 

 

ΑΘΟ 25ο Επίβλεψθ καταςκευισ του ζργου 

Ρζρα από το ότι προβλζπεται ςτο ςχετικό με τθν επίβλεψθ καταςκευισ του ζργου, άρκρο 136 του Ν. 

4412/2016 ιςχφουν τα παρακάτω: 

α. Ο επιβλζπων το ζργο και οι βοθκοί του δεν είναι εξουςιοδοτθμζνοι να μεταβάλλουν τισ διατάξεισ των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου, χωρίσ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ γι' αυτό, θ 

δε παρουςία αυτϊν που αςκοφν τθν επίβλεψθ δεν απαλλάςςει κακόλου τον ανάδοχο από τισ 

υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

β. Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να διακζτει επαρκι μεταφορικά μζςα για τθν κίνθςθ όλου του 

προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ που αςκεί τθν επίβλεψθ του ζργου, τόςο από τθν πλθςιζςτερθ πόλθ προσ 

τθν περιοχι των ζργων, όςο και μζςα ςτθν περιοχι αυτι, όλεσ δε οι ςχετικζσ δαπάνεσ για τθν κίνθςθ 

αυτοφ του προςωπικοφ, βαρφνουν τον ανάδοχο. Ο διευκφνων από μζρουσ του Αναδόχου υποχρεοφται, 

μετά από ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, να ςυνοδεφει τουσ υπαλλιλουσ που επιβλζπουν, διευκφνουν ι 

επικεωροφν τα ζργα, κατά τισ μεταβάςεισ για επίβλεψθ, ζλεγχο ι επικεϊρθςθ ςτον τόπο των ζργων ι 

ςτουσ άλλουσ τόπουσ παραγωγισ ( άρκρο 138 παρ. 14 του Ν. 4412 / 2016 ). 

γ. Σφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 136, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ 

του ζργου ςυντάςςει και ςτζλνει ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, κάκε τρίμθνο, ςυνοπτικζσ ανακεφαλαιωτικζσ 

εκκζςεισ για τθν πορεία του ζργου και τα ςθμαντικά προβλιματα που ςχετίηονται με τθν καταςκευι του. 

Στισ εκκζςεισ αυτζσ περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν πορεία εφαρμογισ τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ του ζργου, με τον εντοπιςμό ςφαλμάτων τθσ προμζτρθςθσ και με τθν εμφάνιςθ 

απρόβλεπτων περιςτάςεων που ιδθ ζλαβαν χϊρα ι είναι ςε εξζλιξθ και εκτίμθςθ τθσ διευκφνουςασ 

υπθρεςίασ για το αν ςτο επόμενο τρίμθνο προβλζπεται να προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ 

ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και για το κόςτοσ των εργαςιϊν αυτϊν, προκειμζνου θ 

προϊςταμζνθ αρχι να αποφαςίςει ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ του ζργου ι τθ μείωςθ του ςυμβατικοφ 

αντικειμζνου και τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 26ο Γενικζσ Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου προβλζπονται ςτο Ν 4412/2016, ειδικότερα ςτα άρκρα 18 και 138 και 

περιγράφονται και ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

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 Α'. Θ 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. Επιπλζον: 

26.1 Σφμφωνα με το άρκρο 138 παρ. 13 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μθν 

παρακωλφει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν από τουσ άλλουσ εργολιπτεσ (αναδόχουσ) οι οποίοι κα 

χρθςιμοποιθκοφν από τον κφριο του ζργου ςε εργαςίεσ οι οποίεσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα 
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εργολαβία. Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να διευκολφνει τον κφριο του ζργου και τουσ άλλουσ 

εργολιπτεσ ι προμθκευτζσ και να ρυκμίηει τθ ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν μζςα ςτο πλαίςιο του 

εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ ϊςτε να μθν τουσ παρεμβάλλει εμπόδια. 

26.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκευτεί, 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 όλα τα μθχανιματα και εργαλεία ζναντι παντόσ κινδφνου. 

26.3 Οποιαδιποτε ηθμιά ι καταςτροφι ςτο ζργο είτε ςτα μθχανιματα είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ που 

προζρχεται από οποιοδιποτε λόγο ι δολιοφκορά, κατά τθν διάρκεια τθσ εργολαβίασ, βαρφνει τον 

Ανάδοχο, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ και να τθν αποκαταςτιςει. 

26.4 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ για ηθμιζσ και καταςτροφζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ, ςτα 

μθχανιματά του κλπ., που κα οφείλονται ςε δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, ζςτω και αν είναι εξαιρετικά 

ςπάνιασ εμφάνιςθσ (π.χ. πλθμμφρεσ, κφελλεσ, χιονοπτϊςεισ κλπ.). 

26.5 Σφμφωνα με τισ θλεκτρομθχανολογικζσ μελζτεσ του ζργου και τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να μορφϊνει ι να διανοίγει ςτα εκτελοφμενα υπ' αυτόν παντόσ είδουσ τμιματα 

του κτιρίου, τισ απαιτοφμενεσ οπζσ διόδου ι φωλιζσ ι αφλακεσ εντοιχίςεωσ των ςωλινων ι 

εξαρτθμάτων των διαφόρων θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων του. 

26.6 Οπωςδιποτε απαγορεφεται θ μόρφωςθ από τον ανάδοχο οπϊν ι φωλεϊν ςτα από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα τμιματα των κτιρίων, χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ. 

26.7 Στισ ςυμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνονται, πλθν τθσ δαπάνθσ διανοίξεωσ και θ 

δαπάνθ αποκαταςτάςεωσ των μορφουμζνων ι διανοιγμζνων φωλεϊν, οπϊν ι αυλακϊν για τθν 

τοποκζτθςθ των ςωλθνϊςεων των διαφόρων εγκαταςτάςεων. 

26.8 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία πριν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

αποξθλϊςεων, κακαιρζςεων, κατεδαφίςεων κλπ, επικυρωμζνο αντίγραφο ςφμβαςθσ με εγκεκριμζνο 

ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010 «Μζτρα, 

όροι και προγράμματα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των υλικϊν που χριηουν εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ, όπωσ αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ) που εξειδικεφεται με 

τθν εγκφκλιο 4834/25-1-13 του ΥΡΕΚΑ) και να εναρμονιςτεί με το Ρ.Δ. 117/04 όπωσ ιςχφει, ςε κζματα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), χωρίσ ιδιαίτερθ 

αποηθμίωςθ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα περιγράφονται ςτο άρκρο 82 του Ν.4412/2016 - Ρρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 

26.9 Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ όλων 

των απαιτουμζνων από τον Νόμο αδειϊν και κακίςταται ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 

κάκε παράβαςθ των εν ιςχφει διατάξεων περί εκτελζςεωσ των εργαςιϊν. 

 

ΑΘΟ 27ο Αςφάλιςθ Ρροςωπικοφ 

27.1 Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ, ανεξάρτθτα από το εάν το ζργο εκτείνεται μζςα ι ζξω από 

αςφαλιςτικι περιοχι του ΛΚΑ, να αςφαλίηει ς' αυτό, όλο το προςωπικό που απαςχολεί, ο ίδιοσ, ι οι 

υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ για το ΛΚΑ και τουσ λοιποφσ, κατά το νόμο, οργανιςμοφσ 

κοινωνικισ αςφαλίςεωσ. 

27.2 Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να αςφαλίηει κατά ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, 

αναγνωριςμζνεσ από το κράτοσ, το εργατοτεχνικό και λοιπό πάςθσ φφςεωσ προςωπικό με οποιαδιποτε 

ςχζςθ εργαςίασ, κακϊσ και αυτό που απαςχολοφν οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και πάςθσ 

φφςεωσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου, που απαςχολοφνται ςε εργοτάξια του ζργου, εάν αυτό δεν υπάγεται 

ςτισ διατάξεισ περί ΛΚΑ. Θ εκπλιρωςθ τθσ παραπάνω υποχρεϊςεωσ του αναδόχου βεβαιϊνεται με τθν 
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προςκόμιςθ ςτθν Υπθρεςία των ςχετικϊν αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων, ςτα οποία κα αναγράφεται και ο 

χρόνοσ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 139 του Ν 4412/2016. Σε 

περίπτωςθ που δεν προςκομιςκοφν τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, θ Υπθρεςία δικαιοφται να εφαρμόςει 

ανάλογθ κράτθςθ από το λογαριαςμό του και μζχρι να τα προςκομίςει. Εάν ο ανάδοχοσ παραλείψει τθ 

ςφναψθ των παραπάνω αςφαλειϊν ι παραλείψει τθν καταβολι των αςφαλίςτρων, θ Υπθρεςία 

προβαίνει ςτθ ςφναψθ τθσ αςφάλειασ ι τθν καταβολι των αςφαλίςτρων για λογαριαςμό του αναδόχου 

και παρακρατεί τα ποςά που δαπανικθκαν για λογαριαςμό του. 

27.3 Ο ανάδοχοσ που κα αναδειχτεί ζχει υποχρζωςθ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να υποβάλλει 

διλωςθ ςτο αρμόδιο υποκατάςτθμα του ΛΚΑ για τθν εργολαβία που ανζλαβε, δίνοντασ πλιρθ ςτοιχεία 

γι' αυτό (είδοσ, περιοχι εκτελζςεωσ, προχπολογιςμό, κλπ.). 

27.4 Ο ανάδοχοσ που, ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ΑΝ 1846/51 κεωρείται εργοδότθσ, ζχει υποχρζωςθ 

να καταβάλλει εγκαίρωσ και ανελλιπϊσ ςτο ΛΚΑ και τουσ άλλουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ τισ νόμιμεσ 

ειςφορζσ πάνω ςτουσ μιςκοφσ και τα θμερομίςκια, όπωσ κάκε φορά ορίηονται, που βαρφνουν τόςο 

αυτόν τον ίδιο όςο και το εργατοτεχνικό και κάκε φφςεωσ προςωπικό που κα προςλθφκεί από αυτόν, το 

οποίο κα απαςχολθκεί ςτο υπόψθ ζργο. 

 

ΑΘΟ 28ο Δοκιμζσ Εγκαταςτάςεων 

28.1 Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου και όταν ολοκλθρωκεί θ περάτωςθ των εργαςιϊν των 

εγκαταςτάςεων, ο ανάδοχοσ του ζργου υποχρεϊνεται να προβαίνει ςτισ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ με δικά 

του μζςα, δαπάνεσ και όργανα ςφμφωνα με το άρκρο 138. παρ.5 του Ν. 4412/2016. 

28.2 Οι δοκιμζσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ 

και τισ απαιτιςεισ των αρμοδίων οργάνων τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

28.3 Οι δοκιμζσ κα πρζπει να γίνονται ζγκαιρα με τρόπο ϊςτε τυχοφςα αςτοχία τθσ εγκαταςτάςεωσ να 

μθν ζχει επιπτϊςεισ ςτισ ακόλουκεσ εργαςίεσ. 

28.4 Τονίηεται ότι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Διατάξεισ οι επιτυχείσ δοκιμζσ αποτελοφν προχπόκεςθ για 

τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ περατϊςεωσ εργαςιϊν. 

 

ΑΘΟ 29ο Χριςθ ζργου πριν από τθν αποπεράτωςθ- διοικθτικι παραλαβι για χριςθ 

Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να λάβει ςτθν κατοχι τθσ ι να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε τμιμα του 

ζργου που ζχει περατωκεί ι ζχει μερικά εκτελεςτεί, φςτερα από τθ διενζργεια ςχετικισ διοικθτικισ 

παραλαβισ. Αυτι όμωσ θ κατοχι ι χριςθ δεν κεωρείται ότι αποτελεί αποδοχι οποιαςδιποτε εργαςίασ 

που δεν ζχει εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Εάν θ κατοχι ι χριςθ από τον εργοδότθ 

τμθμάτων του ζργου κακυςτεριςει τθν πρόοδο των υπολοίπων εργαςιϊν, αυτό κα λθφκεί υπόψθ από 

τθν Υπθρεςία θ οποία κα δϊςει ανάλογθ αφξθςθ των προκεςμιϊν αποπεράτωςθσ του ζργου, φςτερα 

από αίτθςθ που κα υποβάλλει νομότυπα α ανάδοχοσ. Εάν αυτι δε θ κατοχι ι χριςθ τμιματοσ του 

ζργου επιβάλλει πρόςκετεσ δαπάνεσ ςτον ανάδοχο, τότε θ Υπθρεςία κα καταβάλλει ς' αυτόν τισ 

πραγματικζσ δαπάνεσ με βάςθ πρωτόκολλο κακοριςμοφ νζων τιμϊν που κα ςυνταχκεί. 

Σε περίπτωςθ που θ Υπθρεςία αποφαςίςει να προβεί ςτθν κατοχι ι χριςθ τμιματοσ του όλου ζργου, 

πλιρωσ αποπερατωμζνου ι όχι, δφναται να προβεί ςτθ διοικθτικι παραλαβι του, όπωσ προβλζπεται 

από το άρκρο 169 του Ν4412/2016. Θ διοικθτικι παραλαβι γίνεται με πρωτόκολλο μεταξφ του 

προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, του επιβλζποντοσ, εκπροςϊπου τθσ υπθρεςίασ 

ςυντιρθςθσ εφόςον αυτι ζχει κακοριςτεί και του αναδόχου. Αν το ζργο παραδίδεται για χριςθ ςε 

υπθρεςία άλλθ από τον φορζα καταςκευισ του ςυμπράττει ςτο πρωτόκολλο και εκπρόςωποσ τθσ 

υπθρεςίασ αυτισ. Αν ο εκπρόςωποσ του φορζα ςυντιρθςθσ ι ο ανάδοχοσ κλθκοφν και δεν παραςτοφν ι 

αρνθκοφν τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου, αυτό ςυντάςςεται από τουσ λοιποφσ, με ςχετικι μνεία κατά 
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περίπτωςθ και αυτό κοινοποιείται αρμόδια. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του ζργου ι των 

τμθμάτων που παραδίδονται για χριςθ και ςυνοπτικι περιγραφι τθσ κατάςταςθσ των εργαςιϊν. Θ κατά 

τθν προθγοφμενθ παράγραφο διοικθτικι παραλαβι για χριςθ γίνεται αμζςωσ μετά τθν περάτωςθ των 

εργαςιϊν του ζργου ι αυτοτελϊν τμθμάτων του, αν αυτό προβλζπεται από τα ςυμβατικά τεφχθ. Αν δεν 

υπάρχει τζτοια πρόβλεψθ, μπορεί θ διοικθτικι παραλαβι να γίνει φςτερα από απόφαςθ τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

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 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. 

Θ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ δεν αναπλθρϊνει τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ και οριςτικισ 

παραλαβισ του ζργου παρ. 5 άρκρο 169 του Ν4412/2016). 

 

ΑΘΟ 30ο Υποχρζωςθ ςυντιρθςθσ του ζργου από τον ανάδοχο 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, δθλαδι ςυντιρθςθσ του ζργου ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ. Γενικά για το 

χρόνο εγγφθςθσ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 171 του Ν.4412/2016: Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και 

υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επικεωρεί τακτικά τα ζργα, να τα 

διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ τουσ. Εργαςίεσ για τθν 

αποκατάςταςθ βλαβϊν κλοπϊν ι βανδαλιςμϊν από τθ χριςθ, εφόςον δεν οφείλονται ςε κακι ποιότθτα 

του ζργου εκτελοφνται με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και θ δαπάνθ αποδίδεται ςτον ανάδοχο ι οι εργαςίεσ 

αυτζσ εκτελοφνται από τθν υπθρεςία. Αν ο ανάδοχοσ παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ 

των ζργων κατά το χρόνο εγγφθςθσ, οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ μπορεί να εκτελεςκοφν από τθν υπθρεςία 

με οποιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςμό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργαςίεσ και 

ενζργειεσ ςυντιρθςθσ καταγράφονται ςε ειδικό τεφχοσ, ο μορφότυποσ του οποίου και θ ςυχνότθτα 

καταγραφισ ςυμφωνοφνται με τθν διευκφνουςα υπθρεςία. 

 

ΑΘΟ 31ο Ραροχι θλεκτρικισ ιςχφοσ και φδατοσ 

30.1 Τοπικι παροχι θλεκτρικισ ιςχφοσ και φδατοσ δεν διατίκεται. Εφόςον όμωσ κατά τθν κρίςθ τθσ 

Υπθρεςίασ υπάρχει ςχετικι επάρκεια ςε υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ, όταν το ζργο εκτελείται μζςα ςτο 

χϊρο τουσ, είναι δυνατό να διατίκεται θλεκτρικι ιςχφσ ι και φδωρ με πλθρωμι που κα ςυμφωνθκεί και 

ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ περί αςφαλείασ. 

30.2 Τισ γεννιτριεσ, μεταςχθματιςτζσ, καλϊδια ςφνδεςθσ, κλπ., που μπορεί να απαιτθκοφν, πρζπει να 

προμθκευκεί και εγκαταςτιςει ο ανάδοχοσ με φροντίδα και δαπάνθ δικι του. 

 

ΑΘΟ 32ο Μζτρα υγιεινισ - Ρρϊτεσ Βοικειεσ 

Ο ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει, με δικι του δαπάνθ, ςε κατάλλθλεσ κζςεισ χϊρουσ υγιεινισ (υποχρεωτικά 

WC, προαιρετικά ντουσ) για χριςθ αυτϊν που αςχολοφνται ςτα ζργα και κα φροντίηει να διατθροφνται 

κακαρά ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Υπουργείου Εργαςίασ. Οφείλει επίςθσ να εγκαταςτιςει ςτον 

τόπο των ζργων ςτοιχειϊδεσ φαρμακείο με επαρκι εφοδιαςμό για να μπορεί να παρζχει ικανοποιθτικζσ 

πρϊτεσ βοικειεσ ςε μικροτραυματιςμοφσ κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων. Επιπλζον αυτϊν, ιςχφουν όλα 

τα αναφερόμενα ςτθν Ε27 15 - 10 - 2012 Αρ.πρωτ. ΔΛΡΑΔ/ οικ./369 

 

ΑΘΟ 33ο Φόροι - Τζλθ - Κρατιςεισ 

Τον ανάδοχο βαρφνουν οι φόροι, τζλθ, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ, όπωσ 

ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. 
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Κατ' εξαίρεςθ αυξομειϊςεισ ςτο χαρτόςθμο τιμολογίου ι άλλοι φόροι του Δθμοςίου που βαρφνουν 

άμεςα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο, μόνο ςτο μζτρο που ίςχυαν, κατά τον χρόνο 

υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Τυχόν μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

Τα δφο προθγοφμενα εδάφια δεν ιςχφουν για το φόρο ειςοδιματοσ, ι τισ τυχόν παρακρατιςεισ ζναντι 

του φόρου αυτοφ. 

 

ΑΘΟ 34ο Ρερί Φ.Ρ.Α 

Σχετικά με τον Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), ιςχφουν γενικά οι διατάξεισ περί Φ.Ρ.Α., δθλαδι ο 

Κφριοσ του ζργου (Υπθρεςία) καταβάλλει ςτον ανάδοχο Φ.Ρ.Α. 

 

ΑΘΟ 35ο Τιρθςθ Αςτυνομικϊν και λοιπϊν διατάξεων 

35.1 Ο ανάδοχοσ, που είναι υπεφκυνοσ για τθ τιρθςθ των Νόμων κλπ., όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 138 

του Ν.4412/2016, ζχει υποχρζωςθ να ανακοινϊςει χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ 

ςχετικζσ διαταγζσ και εντολζσ που του απευκφνουν ι κοινοποιοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του 

ζργου, διάφορεσ αρχζσ, ςχετικά με μζτρα που υποδεικνφονται για ζλεγχο υγείασ, αςφαλείασ, κοινισ 

θςυχίασ, ρυπάνςεωσ περιβάλλοντοσ, κλπ. 

35.2 Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αςφάλεια τόςο των ζργων, όςο 

και του προςωπικοφ του και του προςωπικοφ του εργοδότθ, όπωσ και γενικά κάκε τρίτου, ευκφνεται δε 

απόλυτα, αςτικά και ποινικά, για κάκε ατφχθμα, ηθμιά ι βλάβθ, που τυχόν επιςυμβεί ςτο προςωπικό 

που εργάηεται ι ςυναλλάςςεται ςτο εργοτάξιο ι ςτο προςωπικό του εργοδότθ ι ςε κάκε τρίτο, λόγω μθ 

λιψεωσ από αυτόν ι το προςωπικό του, των μζτρων αςφαλείασ που ενδείκνυνται, αλλά και από 

οποιαδιποτε άλλθ αιτία, όπωσ και για τα τυχαία. 

Κατά ςυνζπεια κακίςταται αποκλειςτικά υπόχρεοσ για τθν πλθρωμι προςτίμου, χρθματικισ ποινισ, 

αποηθμιϊςεωσ και κάκε άλλθσ ποινικισ ι αςτικισ ευκφνθσ, που κα προκφψει κατά οποιονδιποτε 

τρόπο, άμεςα ι ζμμεςα, από τθν εκτζλεςθ των ζργων (Εργατικά Ατυχιματα - Αςτικά Αδικιματα κλπ.) 

ςφμφωνα με το άρκρο 138 του Ν.4412/2016. 

35.3 Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ όλων 

των απαιτοφμενων από το Νόμο αδειϊν και κακίςταται, ουςιαςτικά και αποκλειςτικά, υπεφκυνοσ για 

κάκε παράβαςθ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Είναι επίςθσ 

υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτο εργοτάξιο όλων των απαιτοφμενων ςτοιχείων που 

προβλζπονται από το Νόμο και να εφαρμόςει τα επιβαλλόμενα μζτρα αςφαλείασ ςε όλθ τθ διάρκεια 

των εργαςιϊν, όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ ΔΛΡΑΔ/οικ./177/2.3.2001 (Β266), 

ΔΕΕΡΡ/85/14.5.2001(Β686) και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β16) και το άρκρο 138 του Ν.4412/2016 

πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι δθμοςίων ζργων (Σ.Α.Υ και 

Φ.Α.Υ). 

35.4 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και τουσ εγκεκριμζνουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ (Απόφαςθ Αντιπεριφερειάρχθ ΡΔΕ, αρ.πρωτ. 4375/131427/9-8-13),  για 

θχορφπανςθ και ϊρεσ κοινισ θςυχίασ ςτθν περιοχι, για τον προγραμματιςμό εκτζλεςθσ του ζργου. Κατά 

τισ ϊρεσ κοινισ θςυχίασ και τισ νυκτερινζσ κα πρζπει να αποφεφγεται εκτζλεςθ εργαςιϊν που 

θχορυπαίνουν τθν περιοχι και κα πρζπει να λαμβάνονται τζτοια μζτρα, ϊςτε να αποφεφγεται θ 

θχορφπανςθ. 
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ΜΕΟΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 

ΑΘΟ 1ο: Αντικείμενο εργολαβίασ και Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 

1.1 Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι θ εκτζλεςθ του ζργου :«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΕΤΟΙΜΟΟΡΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Δ.ΡΗΝΕΙΟΥ » 

1.2. Θ ςυνολικι δαπάνθ του ζργου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ, ανζρχεται ςτο ποςό των 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΩ (12.000,00 €) με ΦΡΑ (24%). Κατά το όλον το ζργο 

χρθματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΡΟΟΥΣ  με Κ.Α. Ρροχπολογιςμοφ (ςκζλοσ εξόδων) 30.7326.012 , του 

Διμου Ρθνειοφ. 

 

ΑΘΟ 2ο: Τιμζσ μονάδοσ 

2.1. Οι τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου Μελζτθσ, αναφζρονται ςε πλιρωσ τετελεςμζνεσ εργαςίεσ, όπωσ 

περιγράφονται και ςυμπλθρϊνονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ. Με τισ τιμζσ αυτζσ κα 

αποηθμιωκεί ο Ανάδοχοσ. 

2.2 Στισ τιμζσ μονάδοσ επιπλζον (βλ. και αρκρο 13 ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ) περιλαμβάνονται: 

2.2.1 Θ αξία προμικειασ όλων των απαιτουμζνων για τθν εκτζλεςθ των διαφόρων ειδϊν εργαςιϊν, 

ςκαλωςιϊν, υλικϊν και μικροχλικϊν, κακϊσ και αξία και δαπάνθ φορτοεκφόρτωςθσ, μεταφοράσ 

προςκόμιςθσ αυτϊν μζχρι τθ κζςθ χρθςιμοποίθςθσ ι ενςωμάτωςισ τουσ, μετά του υπολειπομζνου 

χρόνου και τισ κακυςτεριςεισ των μζςων μεταφοράσ, εκτόσ αν άλλωσ αναφζρεται ευκρινϊσ ςτο 

Τιμολόγιο Μελζτθσ. 

2.2.2 Κάκε δαπάνθ για αγορά ι ενοικίαςθ, μεταφορά επί τόπου των ζργων και χρθςιμοποίθςθ κάκε 

είδουσ μθχανθμάτων, εργαλείων, μεταφορικϊν μζςων, με όλα τα ζξοδα κίνθςθσ, λειτουργίασ, 

ςυντιρθςθσ επιςκευισ, ςταλίων λόγω κακοκαιρίασ ηθμίασ ι οποιαςδιποτε άλλθσ αιτίασ απόςβεςθσ, 

προςταςίασ, αςφαλίςτρων, κλπ., και χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν, κακϊσ και τθν αξία των καυςίμων, 

λιπαντικϊν, νεροφ και ρεφματοσ για τισ εργαςίεσ πλιρωσ και ζντεχνα τετελεςμζνεσ. 

2.2.3 Οι δαπάνεσ κατεργαςίασ, χρθςιμοποίθςθσ και τοποκζτθςθσ των αναφερκζντων υλικϊν, κακϊσ 

και κάκε πρόςκετθσ εργαςίασ, ζςτω και μθ ρθτϊσ κατονομαηόμενθσ ςτθ διατφπωςθ κάκε κονδυλίου, 

που απαιτείται όμωσ κατά τα ςυμβατικά τθσ δθμοπραςίασ, κατά τθ μελζτθ και τθσ Επιβλζπουςασ 

Υπθρεςίασ, για τθν αςφαλι, πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ και εμπρόκεςμθ αποπεράτωςθ του ζργου. Στισ 

δαπάνεσ περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν με τθ βοικεια εργατικϊν χεριϊν ςε όςεσ 

περιπτϊςεισ ι είναι αδφνατο ι δεν ενδείκνυται να χρθςιμοποιθκοφν μθχανικά μζςα. 

2.2.4  Οι δαπάνεσ για μεταφορά και εναπόκεςθ των ακατάλλθλων ι πλεοναηόντων προϊόντων 

εςκαφϊν/κακαιρζςεων και τα λοιπϊν ακατάλλθλων υλικϊν ςε κατάλλθλα ςθμεία. Διευκρινίηεται ότι θ 

Υπθρεςία δεν κα αναγνωρίςει καμιά κακυςτζρθςθ, ι τροποποίθςθ του προγράμματοσ, ι καταβολι 

ςχετικισ αποηθμίωςθσ, ενϊ παράλλθλα κεωρείται αυτονόθτο ότι οι κάκε είδουσ αποκζςεισ κ.λ.π. κα 

γίνονται ςε κζςεισ και κατά τρόπο που να μθν δθμιουργοφν προβλιματα ςτο περιβάλλον και να ζχουν 

τθν ζγκριςθ των αρμόδιων Αρχϊν. 

2.2.5 Οποιαδιποτε δαπάνθ απαιτθκεί για τυχόν διόρκωςθ ι κακαίρεςθ και ανακαταςκευι κακότεχνων 

μερϊν του ζργου, μετά από εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ. 

2.3.    Στα γενικά ζξοδα του εργολιπτθ περιλαμβάνονται ςτο άρκρο 138 του Ν.4412/2016, και οι 

παρακάτω ειδικζσ δαπάνεσ που τον βαρφνουν αποκλειςτικά: 
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2.3.1 Κάκε δαπάνθ που μπορεί να προκφψει για τθν αςφαλι και ζντεχνθ αποπεράτωςθ του ζργου, 

κακϊσ και κάκε δαπάνθ που κακορίηεται από τθν ΕΣΥ ότι περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ του Τιμολογίου 

Ρροςφοράσ του Αναδόχου. 

2.3.2 Οι πλθρωμζσ του εργολάβου υπόκεινται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, φόρουσ κλπ. για ζργα του 

Ρροχπολογιςμοφ του Διμου Ρθνειοφ. 

2.3.3 Οι τιμζσ μονάδασ του Τιμολογίου ζχουν γενικι ιςχφ και εφαρμόηονται ςυμβατικά ανεξάρτθτα 

από τισ επί μζρουσ ποςότθτεσ των διαφόρων εργαςιϊν που κα εκτελεςκοφν, είτε πρόκειται για 

καταςκευζσ από τθν αρχι, είτε για ςυμπλθρϊςεισ ι επιςκευζσ υπαρχόντων ζργων. 

2.3.4 Οι τιμζσ αυτζσ ιςχφουν επίςθσ γενικά και ανεξάρτθτα από τισ ϊρεσ - θμζρα και νφχτα -εργάςιμεσ 

θμζρεσ ι αργίεσ, που κα οριςκεί από τθν υπεφκυνθ Υπθρεςία, ότι κα εκτελοφνται οι εργαςίεσ. 

2.3.5 Οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθ φφλαξθ των υλικϊν, μθχανθμάτων, κλπ., που παραδίδονται 

ςτον Ανάδοχο. 

 

ΑΘΟ 3ο: Τεχνικι μελζτθ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

3.1. Θ τεχνικι μελζτθ (τεφχθ -Σχζδια) που αφοροφν ςτο παρόν ζργο περιζχονται ςτο φάκελο 

δθμοπραςίασ. 

3.2 Λςχφει το Ρεριγραφικό Τιμολόγιο  τθσ Υπθρεςίασ. 

3.3 Λςχφουν οι ΕΤΕΡ που αναφζρονται ςτα άρκρα του ανωτζρω Τιμολογίου οι οποίεσ εγκρίκθκαν με τθν 

απόφαςθ αρικμ. ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/273/30-7-2012 «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων, με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012), 

κακϊσ και θ Εγκφκλιοσ 17 με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Ρ. /οικ. /1322 Υπουργοφ ΥΡΟΜΕΔΛ "Αναςτολι τθσ 

υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

(ΕΛΟΤ - ΕΤΕΡ)". Ππου ςτο ανωτζρω τιμολόγιο αναφζρεται κάποια από τισ 59 ΕΤΕΡ, να λθφκεί υπόψθ θ 

ωσ άνω εγκφκλιοσ που αναφζρει τισ προςωρινά ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ. 

3.4 Οι κεςμοκετθμζνεσ Ρροδιαγραφζσ μετά τα ανωτζρω Αναλυτικά Τιμολόγια ζχουν ςειρά ιςχφοσ, 

ωσ ακολοφκωσ: (1) ΕΤΕΡ (2) Οι Ευρωκϊδικεσ (3) Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του 

(τ)Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (4) Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

3.5 Λςχφουν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο ςυμβατικό τεφχοσ τθσ Τεχνικισ 

Ρεριγραφισ του ζργου. 

3.6 Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ ςτο περιεχόμενο ενόσ και του αυτοφ από τα παραπάνω ςυμβατικά 

ςτοιχεία, θ τελικι επιλογι ανικει ςτθν Υπθρεςία και ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί 

χωρίσ αντιρριςεισ ςε αυτιν και χωρίσ να δικαιοφται να προβάλει οποιαδιποτε απαίτθςθ για 

αποηθμίωςθ από αυτιν τθν αιτία. 

3.7 Θ δαπάνθ κάκε εργαςίασ και αντιςτοίχου υλικοφ που ςυνεπάγεται θ ακριβισ εφαρμογι των 

ανωτζρω, περιλαμβάνεται ανοιγμζνθ ςτισ τιμζσ του Τιμολογίου Μελζτθσ (και Ρροςφοράσ) του ζργου. 

3.8 Συντονιςμόσ προδιαγραφϊν, ςχεδίων και ειδικϊν διατάξεων. 

3.8.1 Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και οι ειδικζσ διατάξεισ και όλα τα ςυμπλθρωματικά ςχζδια και 

ζγγραφα, αποτελοφν ουςιϊδθ μζρθ τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ που τίκεται ςε ζνα από αυτά είναι 

δεςμευτικι και κεωρείται ότι περιζχεται ςε όλα. 

3.8.2 Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να επωφελθκεί από πικανό ςφάλμα ι παράλειψθ των ςχεδίων. 

3.8.3 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ αντιλθφκεί ότι υπάρχει αςυμφωνία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων 

ςτοιχείων τθσ μελζτθσ ι ότι ενδεχόμενα είναι απαραίτθτεσ ςυμπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ, 

υποχρεοφται το ταχφτερο να ηθτιςει γραπτζσ οδθγίεσ κλπ. ςφμφωνα με το άρκρο 138 του Ν.4412/2016 
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από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία και με το άρκρο 10 (ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ) τθσ παροφςθσ. Ακόμα υποχρεοφται 

όπωσ οποτεδιποτε και με οποιοδιποτε τρόπο εφαρμόςει τθν επί του κζματοσ απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

3.8.4 Στισ προτάςεισ ι ςχζδια του εργολάβου θ Διευκφνουςα Υπθρεςία δικαιοφται να φζρει 

οποιαδιποτε τροποποίθςθ κρίνει αναγκαία και μετά τθν ςφμφωνο γνϊμθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ. 

 

ΑΘΟ 4ο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ -Οργανόγραμμα - Ημερολόγιο 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει για ζγκριςθ το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου μζςα ςε 

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

τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

145 του Ν.4412/2016, ςυνοδευόμενο από κατάςταςθ μθχανθμάτων και προςωπικοφ αναλόγου 

εκπαιδεφςεωσ, που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο. Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, που κα αναφζρεται ςτθν 

κατάςταςθ, κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για το υπόψθ ζργο και κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ όλα 

τα αναγραφόμενα ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι ςχετικά με αυτόν. 

4.1 Το χρονοδιάγραμμα κα είναι ςφμφωνο με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 145 του Ν.4412/2016.   Ωσ 

μονάδα χρόνου κεωρείται θ θμζρα. Ωσ αφετθρία των χρόνων (χρόνοσ εκκίνθςθσ) λαμβάνεται θ 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Στο υπό ζγκριςθ χρονοδιάγραμμα κα διακρίνονται με 

χαρακτθριςτικοφσ ςυμβολιςμοφσ: 

α. Θ αφετθρία του χρόνου 

β. Το πζρασ του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου. 

4.2 Θ ςφνταξθ του χρονοδιαγράμματοσ και ειδικά θ ομαδοποίθςθ των εργαςιϊν, ο κακοριςμόσ των 

ζργων επικάλυψθσ και ο προγραμματιςμόσ ροισ των εργαςιϊν κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τον 

Επιβλζποντα Μθχανικό. 

4.3 Επιςθμαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα πρζπει να ςυνοδεφεται και από αιτιολόγθςθ των 

διαφόρων φάςεων του. Κα αναφζρει τον αρικμό και τθν ειδικότθτα του προςωπικοφ που κα απαςχολεί 

ο Ανάδοχοσ, τα μζςα και τισ χρονικζσ ςτιγμζσ κατά τισ οποίεσ κα υποβάλλονται οι ςυμπλθρωματικζσ 

μελζτεσ και κα γίνονται οι παραγγελίεσ των υλικϊν, μθχανθμάτων, κλπ., που απαιτοφνται ςτο ζργο και 

προβλζπονται ςτα τεφχθ του Διαγωνιςμοφ. 

4.4 To χρονοδιάγραμμα, με υπογραφι και του επιβλζποντοσ μθχανικοφ, κα υποβάλλεται ςτθν 

Υπθρεςία για ζγκριςθ. Θ ζγκριςθ του χρονοδιαγράμματοσ κα γίνει από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία ςε 

δζκα πζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του, εφαρμοηομζνων των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 

145 του Ν.4412/2016. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ 

του ζργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ 

εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. 

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

των τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 145 

του Ν.4412/2016. Θ μθ τιρθςθ των ανωτζρω προκεςμιϊν με υπαιτιότθτα του αναδόχου ςυνεπάγεται 

τθν επιβολι των διοικθτικϊν και παρεπόμενων χρθματικϊν κυρϊςεων, αποτελεί λόγω ζκπτωςθσ του 

αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορζα καταςκευισ αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα, ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 141 του Ν. 4412/2016. 

4.6 Κάκε εβδομάδα ο Επιβλζπων κα εξετάηει εάν θ υλοποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ παρουςιάηει 

απόκλιςθ. Για να είναι εφικτόσ ο ζλεγχοσ πρζπει απαραιτιτωσ ανά εβδομάδα να γίνεται ενθμζρωςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ όςον αφορά τθν πρόοδο των εργαςιϊν. Εάν διαπιςτωκεί διαφορά μεταξφ του 

χρονοδιαγράμματοσ και τθσ προόδου, ο Επιβλζπων, αφοφ εξετάςει τουσ λόγουσ που τθν προκάλεςαν, 

οφείλει να προβεί ζγκαιρα ςτισ επιβαλλόμενεσ ενζργειεσ για τθν επιςιμανςθ των αιτιϊν τθσ 

κακυςτζρθςθσ τθσ προόδου προσ εξάλειψι τθσ. Δθλαδι, προσ τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι εάν υπάρχουν 
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εκκρεμότθτεσ ευκφνθσ τθσ, ι προσ τον Ανάδοχο επιςθμαίνοντασ τα αίτια και κακορίηοντασ 

ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ και μζτρα που πρζπει αυτόσ να λάβει. Εξυπακοφεται ότι ςε περίπτωςθ μθ 

ανταπόκριςισ του, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κα προβαίνει ςε Ειδικι Ρρόςκλθςθ και ςτθ ςυνζχεια ςε 

Ρροςωρινι Ζκπτωςθ του Αναδόχου, ςε εφαρμογι του άρκρου 160 του Ν. 4412/2016. 

4.7 Σε κάκε περίπτωςθ μεταβολισ των γενικϊν προχποκζςεων τθσ εκτζλεςθσ του ζργου ι φπαρξθσ 

κακυςτεριςεων με υπαιτιότθτα του αναδόχου ι τθσ Υπθρεςίασ και ςε κλίμακα που να επιδρά ςτθν 

τιρθςθ του Ρρογράμματοσ, αυτό κα αναςυντάςςεται από τον ανάδοχο, κα προςαρμόηεται ςτισ νζεσ 

ςυνκικεσ και κα υποβάλλεται ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ, μαηί με αναλυτικι αιτιολογικι ζκκεςθ των 

αιτιϊν που προκάλεςαν τθν αναςφνταξθ. 

4.8 Στο χρονοδιάγραμμα του ζργου κα κακορίηονται οι εργαςίεσ ζτςι ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ 

λειτουργία του ευρφτερου χϊρου του εργοταξίου. 

4.9 Σφμφωνα με το άρκρο 145 παρ. 4 του Ν4412/2016, ο ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου 

υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 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. 

4.10 Ο Ανάδοχοσ μεριμνά ςτθν τιρθςθ Ημερολογίου, όπωσ ορίηεται με το άρκρο 146 του Ν. 

4412/2016. Το θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά ι ςτισ περιπτϊςεισ μικρϊν ζργων μπορεί να 

ςυμπλθρϊνεται κατά εβδομάδα ι άλλο χρονικό διάςτθμα και αναγράφονται, με ςυνοπτικό τρόπο, ςε 

αυτό ιδίωσ: 

α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του 24ϊρου, 

β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το προςωπικό ςε 

θμεραργίεσ λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 

γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, κακϊσ και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του 

εργοδότθ, 

δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν . Αναφορά για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει πρόοδοσ ι 

δεν εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι, 

ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ, 

ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ, 

η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων. Επίςθσ καταγράφονται τροποποιιςεισ ι προβλιματα με τισ 

ρυκμίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςμό, 

θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 

κ) τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, 

ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν κακυςτεριςεισ, 

επίςθσ περιλαμβάνεται ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν αα) τισ εντολζσ και 

παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, ββ) ζκτακτα περιςτατικά γγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι 

επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ και δδ) κάκε άλλο ςχετικό με το 

ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.4 του άρκρου 146, εφόςον ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςθ 

του για κακθμερινι τιρθςθ θμερολογίου, επιβάλλεται ποινικι ριτρα ίςθ με 100 ευρϊ τθν θμζρα για 

κάκε μζρα παράλειψθσ. Θ ειδικι ποινικι ριτρα επιβάλλεται από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, φςτερα από 

ειδικι πρόςκλθςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο επιβλζπων αναφζρει εγγράφωσ τθν παράλειψθ 

τιρθςθσ. 

 

ΑΘΟ 5ο: Ρροκεςμίεσ - Ροινικζσ ιτρεσ 
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5.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποπερατϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ αυτισ 

μζςα ςε διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2 Οι μινεσ νοοφνται πάντοτε ςφμφωνα με τθν θμερολογιακι διαδοχι των θμερϊν. 

5.3 Σχετικά με τμθματικζσ προκεςμίεσ ιςχφουν όςα ορίηονται ςτο άρκρο 147 παρ. 4του Ν.4412/2016. 

5.4 Οριακι προκεςμία του ζργου είναι θ ςυνολικι ςυμβατικι προκεςμία προςαυξθμζνθ κατά το 1/3 

αυτισ και πάντωσ όχι μικρότερο των τριϊν (3) μθνϊν, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 147 παρ.7 του Ν 

4412/16, μζςα ςτθν οποία ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνεχίςει τθν καταςκευι του ζργου. 

5.5 Ραράταςθ τθσ προκεςμίασ που τάςςεται, αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο μόνο για τθν περίπτωςθ 

αλλαγισ των απαιτιςεων από τθν Υπθρεςία μετά τθν εγκατάςταςι του ςτο ζργο. Κατά τα λοιπά, ζχουν 

εφαρμογι το άρκρο 12 του ΜΕΟΥΣ Λ τθσ ΕΣΥ κακϊσ και οι διατάξεισ του άρκρο 147του Ν.4412/2016. 

5.6 Σε περίπτωςθ υπερβάςεωσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ του ζργου επιβάλλονται ποινικζσ ριτρεσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 12 του ΜΕΟΥΣ Λ τθσ ΕΣΥ και το άρκρο 148 του Ν.4412/2016 . 

5.7 Στθν περίπτωςθ που ςτο ζργο επικρατιςουν αςυνικιςτεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που είναι δυνατόν να 

επθρεάςουν το χρόνο εκτζλεςθσ του όλου ζργου ι μζρουσ αυτοφ, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται όπωσ 

ευκφσ αμζςωσ ενθμερϊςει ζγγραφα τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία για τισ κακυςτεριςεισ, προκειμζνου 

αιτιολογθκεί και τεκμθριωκεί αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. 

5.8 Επίςθσ εφόςον οι υπόψθ κακυςτεριςεισ δθμιουργοφν πρόςκετεσ δαπάνεσ ςτον ανάδοχο και 

προςαυξάνουν το κόςτοσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν (θμεραργίεσ προςωπικοφ και μθχανθμάτων) και για να 

λθφκεί υπόψθ ςχετικι απαίτθςθ, κα πρζπει ο ανάδοχοσ ευκφσ αμζςωσ, να γνωςτοποιιςει ςτθ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία, πλιρωσ αιτιολογθμζνα, τισ οικονομικζσ του απαιτιςεισ. Ραρόμοια αιτιματα 

που τίκενται εκ των υςτζρων δεν κα λαμβάνονται υπόψθ, τόςο για τθ χοριγθςθ παράταςθσ προκεςμίασ 

όςο και των αντίςτοιχων αποηθμιϊςεων. 

5.9 Αν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 

γραπτζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και γενικά αν ιςχφουν οι λόγοι που περιγράφονται ςτο άρκρο 160 του 

Ν.4412/2016, κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

5.10 Κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ πωσ οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ζτςι ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ 

κυκλοφορία των οχθμάτων και θ λειτουργικότθτα τθσ οδοφ κακϊσ δεν υπάρχει δυνατότθτα 

παράκαμψθσ τθσ. 

 

ΑΘΟ 6ο: Χρθματοδότθςθ και Γενικά ζξοδα-Πφελοσ κλπ. Αναδόχου (εργολαβικά ποςοςτά) -

Επιβαρφνςεισ 

6.1 Το ζργο χρθματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΡΟΟΥΣ  με Κ.Α30.7326.012 τρζχοντοσ προχπ/ςμου (ζξοδα).  

6.2 Τα Γενικά Ζξοδα και Πφελοσ του αναδόχου ανζρχεται ςε ποςοςτό δζκα οκτϊ τοισ εκατό 18%. 

6.3. Σε ό,τι αφορά ςτισ κρατιςεισ, αυτζσ γίνονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία για τθ 

χρθματοδότθςθ από κονδφλια Δθμοςίων Επενδφςεων όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (πρόςφατθ 

τροποποίθςθ βάςει Ν.4254/2014, ΦΕΚ 85/Α/2014). 

6.4 Κατά τθν ςφνταξθ των τιμϊν μονάδοσ οι βαςικζσ τιμζσ των υλικϊν που ελιφκθςαν υπόψθ 

περιλαμβάνουν τισ παντόσ είδουσ επιβαρφνςεισ των, δθλαδι φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ 

κλπ. για τα οποία ιςχφει θ παρ. 6 του άρκρου 138 του Ν.4412/2016. Ειδικά για τα ζργα των παρ. 6.3α 

και 6.3β, αν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου δοκεί δαςμολογικι ι φορολογικι απαλλαγι ι 

μείωςθ, αυτι κα εκπζςει ςε ωφζλεια του ζργου (όχι ςε ωφζλεια του αναδόχου) και είναι υποχρεωτικι 

για τον ανάδοχο. Τα παραπάνω ιςχφουν και για τισ νζεσ τιμζσ μονάδοσ που πικανόν να ςυνταχκοφν. 

6.5 Εφόςον απαιτθκοφν βαςικζσ τιμζσ θμερομιςκίων, υλικϊν και μιςκϊματα μθχανθμάτων, ςφμφωνα 

με τθν παρ. 5 του άρκρου 156 του Ν. 4412/2016, κα λθφκοφν από τα πρακτικά διαπίςτωςθσ βαςικϊν 



 
 

Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ ΕΓΟΥ: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΟΡΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Δ. ΡΗΝΕΙΟΥ »(Α. ΜΕΛ. 57/2020)   

 
 

30 

 

τιμϊν υλικϊν εργατικϊν και μιςκωμάτων από τθν τθν Επιτροπι Διαπίςτωςθσ Τιμϊν Δθμοςίων Ζργων 

Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. του Γ' Τριμινου 2012. 

6.6 Για το κατ' αποκοπι τίμθμα πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ οι κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ, 

δθλαδι φόροι, τζλθ, ειδικοί φόροι κλπ. 

6.7 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτελζςεωσ του ζργου επιβλθκοφν και νζα πρόςκετα τζλθ ι αυξθκοφν 

τα ποςοςτά αυτϊν που ιςχφουν κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ, θ ςχετικι πρόςκετθ δαπάνθ 

που κα προζρχεται από αυτά, κα βαρφνει τθν Υπθρεςία. 

6.8 Σαν γενικι τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ εργολαβίασ κα είναι θ διαφορά του ςυνολικοφ ποςοφ 

προςφοράσ από τθν ςυνολικι εκτίμθςθ δαπάνθσ τθσ Υπθρεςίασ διαιροφμενθσ δια τθσ τελευταίασ. 

6.9 Οι διατάξεισ περί Φ.Ρ.Α. ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα εργολαβία ςφμφωνα με τα 

αναγραφόμενα ςτο άρκρο 34 του ΜΕΟΥΣ Λ τθσ ΕΣΥ. 

6.10  Ρλζον των νόμιμων κρατιςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 375 παρ. 7. Του Ν 4412/16: Το ζβδομο 

εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 του ν. 4013/2011 (Α' 204) για τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 

Συμβάςεων αντικακίςταται ωσ εξισ: «Για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ ςτισ 

ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτον παρόντα νόμο, φψουσ μεγαλφτερου ι ίςου των δφο χιλιάδων 

πεντακοςίων (2.500) ευρϊ και ανεξαρτιτωσ πθγισ προζλευςθσ χρθματοδότθςθσ, οι οποίεσ ςυνάπτονται 

μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του, επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επι τθσ αξίασ 

κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ». 

6.11  Επιπλζον με τθν ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017) επιβάλλεται και κράτθςθ υπζρ ΑΕΡΡ φψουσ 

0,06% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων. 

6.12  Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων. 

Επίςθσ, δεν απαλλάςςεται από ειδικοφσ φόρουσ επί των ειςαγομζνων από το εξωτερικό κάκε είδουσ 

υλικϊν, εξοπλιςμϊν κλπ., κακϊσ και από τουσ φόρουσ κλπ. που αναφζρονται ςτθ λοιπι ιςχφουςα 

νομοκεςία περί φορολογικϊν και τελωνειακϊν διατάξεων. Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από 

τουσ δαςμοφσ και από κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι δικαίωμα υπζρ του Δθμοςίου, για καφςιμα και 

λιπαντικά, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ν. 2366/53 κλπ.), κακϊσ και από τισ δαπάνεσ για τθν 

απόρριψθ υλικϊν. 

 

ΑΘΟ 7ο: Ρλθρωμι Αναδόχου 

Με το άρκρο 152 του Ν.4412/2016 ορίηονται όςα ιςχφουν για τουσ Λογαριαςμοφσ - Ριςτοποιιςεισ του 

αναδόχου. Και ςυγκεκριμζνα: 

7.1  Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται τμθματικά, με βάςθ τισ 

πιςτοποιιςεισ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί μζςα ςτα όρια του χρονοδιαγράμματοσ εργαςιϊν. Αν 

από τον ανάδοχο καταςκευαςκοφν εργαςίεσ πζρα από τισ προβλεπόμενεσ ςτο χρονοδιάγραμμα, ο 

κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να αναβάλει τθν πλθρωμι των επιπλζον εργαςιϊν, ϊςτε να ςυμπζςει 

με τα προβλεπόμενα ςτο χρονοδιάγραμμα. 

7.2  Μετά τθ λιξθ κάκε μινα ι άλλθσ χρονικισ περιόδου που ορίηει θ ςφμβαςθ για τισ τμθματικζσ 

πλθρωμζσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει λογαριαςμό των ποςϊν από εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν, τα οποία 

οφείλονται ς' αυτόν. Οι λογαριαςμοί αυτοί ςτθρίηονται ςτισ επιμετριςεισ των εργαςιϊν και ςτα 

πρωτόκολλα παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν. Απαγορεφεται να περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό 

εργαςίεσ που δεν ζχουν επιμετρθκεί. Κατ' εξαίρεςθ, για τμιματα του ζργου, για τα οποία, κατά τθν 

κρίςθ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ, δεν ιταν δυνατι θ ςφνταξθ επιμετριςεων κατά διακριτά και 

αυτοτελϊσ επιμετριςιμα τμιματα του ζργου, επιτρζπεται να περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό 

εργαςίεσ βάςει προςωρινϊν επιμετριςεων, για τισ οποίεσ όμωσ ζχουν λθφκεί επιμετρθτικά ςτοιχεία. Θ 
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αξία των εργαςιϊν που πιςτοποιοφνται βάςει προςωρινϊν επιμετριςεων απαγορεφεται να υπερβαίνει 

το 20% τθσ αξίασ του ςυνόλου των πιςτοποιοφμενων εργαςιϊν του τρζχοντοσ λογαριαςμοφ. 

7.3 Οι λογαριαςμοί υποβάλλονται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία που τουσ ελζγχει, τουσ διορκϊνει και 

τουσ εγκρίνει μζςα ςε ζνα (1) μινα. Αν ο λογαριαςμόσ που ζχει υποβλθκεί ζχει αςάφειεσ ι ανακρίβειεσ, 

ςε βακμό που να είναι δυςχερισ θ διόρκωςι του, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, με εντολι τθσ προσ τον 

ανάδοχο, επιςθμαίνει τισ ανακρίβειεσ ι αςάφειεσ που διαπιςτϊκθκαν από τον ζλεγχο και παραγγζλλει 

τθν αναςφνταξθ και επανυποβολι του. Στθν περίπτωςθ αυτι θ οριηόμενθ μθνιαία προκεςμία για τον 

ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του λογαριαςμοφ αρχίηει από τθν επανυποβολι, φςτερα από τθν αναςφνταξθ 

από τον ανάδοχο. Ο ζλεγχοσ του λογαριαςμοφ μπορεί να γίνει και από ςυνεργείο τθσ υπθρεςίασ, ςτο 

οποίο ςυμμετζχει ο επιβλζπων το ζργο. Ο επιβλζπων υπογράφει το λογαριαςμό, βεβαιϊνοντασ ζτςι ότι 

οι ποςότθτεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ επιμετριςεισ και τα επιμετρθτικά ςτοιχεία, οι τιμζσ ςφμφωνεσ με τθ 

ςφμβαςθ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ και γενικά ότι ζχουν διενεργθκεί ςτο λογαριαςμό όλεσ οι περικοπζσ ι 

εκπτϊςεισ ποςϊν, που προκφπτουν από το νόμο και τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ. Ο εγκεκριμζνοσ 

λογαριαςμόσ αποτελεί τθν πιςτοποίθςθ για τθν πλθρωμι του αναδόχου («πλθρωτζο εργολαβικό 

αντάλλαγμα»). Ρροχπόκεςθ πλθρωμισ τθσ πιςτοποίθςθσ είναι θ προςκόμιςθ από τον ανάδοχο όλων 

των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. Το τιμολόγιο μπορεί να προςκομίηεται μεταγενεςτζρωσ 

κατά τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ πιςτοποίθςθσ. 

7.4    Σε κάκε πλθρωμι προσ τον ανάδοχο πραγματοποιοφνται κρατιςεισ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε πζντε 

τοισ εκατό (5%) ςτθν πιςτοποιοφμενθ αξία των εργαςιϊν μετά τθσ αναλογοφςασ ανακεϊρθςθσ και ςε 

δζκα τοισ εκατό (10%) ςτθν αξία των υλικϊν που περιλαμβάνονται προςωρινά ςτθν πιςτοποίθςθ, μζχρισ 

ότου αυτά ενςωματωκοφν ςτισ εργαςίεσ. 

7.5    Για τα κατ' αποκοπιν τμιματα του ζργου, πλιρωσ ολοκλθρωμζνα αποηθμιοφμενα με καταβολι 

ςτον Ανάδοχο των τμθμάτων που προςφζρει ο ίδιοσ με τθν Οικονομικι Ρροςφορά του. 

 

ΑΘΟ 8ο: Ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου 

8.1 Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 

153 του Ν.4412/2016. 

Σχετικά διευκρινίηεται ότι: 

8.2 Οι ςυμβατικζσ τιμζσ κάκε ςφμβαςθσ δθμοςίου ζργου ανακεωροφνται ενιαία για όλθ τθ χϊρα κατά 

θμερολογιακό τρίμθνο (ανακεωρθτικι περίοδοσ) και με βάςθ τα ςτοιχεία και δεδομζνα τθσ εικοςτισ 

θμζρασ του πρϊτου μινα τθσ περιόδου αυτισ. Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ κάκε ανακεωρθτικισ περιόδου οι 

ανακεωρθμζνεσ ςυμβατικζσ τιμζσ παραμζνουν ςτακερζσ παρ. 2 άρκρο 153 του Ν4412/2016. 

8.3. Για τον υπολογιςμό τθσ ανακεϊρθςθσ (ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016) για το κατ' αποκοπιν ποςό, 

διαχωρίηονται οι διάφορεσ εργαςίεσ που εκτελοφνται κατά ανακεωρθτικά τρίμθνα. Σαν ποςότθτεσ 

λαμβάνονται τμιματα των ποςοςτϊν που αναφζρονται ςτον Ρροχπολογιςμό Μελζτθσ αντιςτοίχωσ, ι 

ςτον Ρίνακα Ροςοςτϊν Δαπάνθσ, αν υπάρχει αυτόσ. 

8.4 Ωσ χρόνοσ εκκίνθςθσ για τον υπολογιςμό τθσ ανακεϊρθςθσ κάκε εργολαβικισ ςφμβαςθσ ορίηεται το 

θμερολογιακό τρίμθνο μζςα ςτο οποίο: 

α) υποβλικθκε θ προςφορά, αν πρόκειται για ςφμβαςθ, που καταρτίςκθκε φςτερα από δθμοπραςία ι 

β) εκδόκθκε θ ςχετικι εγκριτικι απόφαςθ, αν πρόκειται για ςφμβαςθ που καταρτίςκθκε χωρίσ 

δθμοπραςία, και υπό τον όρο ότι θ εγκριτικι αυτι απόφαςθ δεν ορίηει άλλο χρόνο. 

8.5  Θ διαπίςτωςθ των βαςικϊν τιμϊν θμερομιςκίων, υλικϊν και μιςκωμάτων, μθχανθμάτων όπωσ και 

των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων ςτα θμερομίςκια γίνεται από τθν Επιτροπι Διαπίςτωςθσ Τιμϊν 

Δθμόςιων Ζργων (ΕΔΤΔΕ), που προβλζπεται από το άρκρο 9 τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν 



 
 

Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ ΕΓΟΥ: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΟΡΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Δ. ΡΗΝΕΙΟΥ »(Α. ΜΕΛ. 57/2020)   

 
 

32 

 

Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων αρικμ. 

80885/5439/6.8.1992 (Β'573). 

8.6 Το ςυνολικό ποςό που κα υπολογίηεται με τθν άκροιςθ των δαπανϊν όλων των εργαςιϊν που 

ζγιναν ςτο ανακεωρθτικό τρίμθνο, κα αποτελεί το ποςό που κα ανακεωρείται. Το ποςό αυτό κα 

πολλαπλαςιάηεται με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι (ΟΛΚ, ΘΛΜ, ΟΔΟ, κλπ.) του προχπολογιςμοφ. 

8.7  Κατ' εξαίρεςθ από το Δ' τρίμθνο του 2012 και εντεφκεν, ο ςτακερόσ ςυντελεςτισ ς ςτον τφπο 

ανακεϊρθςθσ τθσ παραγράφου 6 του Ν 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ του ν. 

4782/2021  ορίηεται από τθ ςχζςθ β(ι ς)=1. Θ διάταξθ εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ που 

βρίςκονται ςε εξζλιξθ ανεξάρτθτα του χρόνου δθμοπράτθςισ τουσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να ορίηονται ςυντελεςτζσ ανακεϊρθςθσ αν διαπιςτωκεί 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν μεγάλθ απόκλιςθ από τισ τιμζσ του Γ' 

τριμινου του 2012. 

 

ΑΘΟ 9ο: Ρροκαταβολι-ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (Ρριμ) 

9.1 Ρροβλζπεται θ πλθρωμι Ρροκαταβολισ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

9.2 ΔΕΝ προβλζπεται θ πλθρωμι Ρριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

 

ΑΘΟ 10ο: Διάκεςθ Τεχνικοφ Ρροςωπικοφ επί τόπου του ζργου 

10.1 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ από 

ειδικευμζνο προςωπικό. 

10.2 Είναι υποχρζωςθ του αναδόχου να διακζτει τον απαιτοφμενο αρικμό τεχνικοφ προςωπικοφ κατά 

ειδικότθτα και κατά βακμίδα εκπαίδευςθσ για τθν καταςκευι του ζργου κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςισ του, ςφμφωνα με το άρκρο 138 παρ. 8 του Ν.4412/2016. Στο ςυγκεκριμζνο ζργο απαιτείται 

τουλάχιςτον ζνασ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ ι ΤΕ ζργων υποδομϊν. 

10.3 Ο αντιπρόςωποσ του Αναδόχου, κατ' εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 143 του 

Ν.4412/2016, κα πρζπει να είναι διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ μζλοσ του Τ.Ε.Ε., ι άλλοσ τεχνικόσ, που να 

διακζτει τα προςόντα που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

10.4 Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται εφόςον απαιτθκεί για τθν καταςκευι του ζργου να 

διακζςει το απαιτοφμενο επιςτθμονικό προςωπικό, εργοδθγοφσ κακϊσ και το λοιπό τεχνικό προςωπικό 

ςφμφωνα με το άρκρο 139 του Ν.4412/2016. 

Θ επί του τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου του αναδόχου είναι 

υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ του καταςκευαηόμενου ζργου. Θ ελάχιςτθ τεχνικι 

ςτελζχωςθ του εργοταξίου ςε κάκε ζργο κακορίηεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντοσ φορζα, ςτθ διακιρυξθ. Ρροκειμζνου για ζργα προχπολογιςμοφ πάνω από τρία 

εκατομμφρια (3.000.000,00) ευρϊ, θ αναλογία αυτι κακορίηεται τουλάχιςτον ςε τρεισ (3) τεχνικοφσ 

ανάλογων προςόντων και πείρασ, από τουσ οποίουσ ζνασ (1) τουλάχιςτον πρζπει να είναι 

διπλωματοφχοσ ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ (Α.Ε.Λ.) και ζνασ (1) τουλάχιςτον πτυχιοφχοσ 

ανωτάτου τεχνολογικοφ εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ (Α.Τ.Ε.Λ.). Για το προςωπικό που αποτελεί τθν 

ελάχιςτθ ςτελζχωςθ, απαιτείται προςκόμιςθ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία βεβαίωςθσ του οικείου 

αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναγράφεται και ο χρόνοσ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων. Θ 

παράβαςθ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα για τον οικονομικό φορζα, 

τα ςτελζχθ και τουσ υπαλλιλουσ τθσ, κακϊσ και για τουσ υπαλλιλουσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να κακορίηεται ι και να 

αναπροςαρμόηεται ο αρικμόσ των τεχνικϊν επί τόπου των ζργων, ανάλογα με τον προχπολογιςμό και τθ 

φφςθ του εκτελοφμενου ζργου. 
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ΑΘΟ 11ο: Σφμπραξθ ςτθν καταςκευι του μελετθτι- Ρρόςκετεσ εγγυιςεισ - Ευκφνθ 

11.1  Πταν θ μελζτθ του ζργου ζχει εκπονθκεί από ιδιωτικό μελετθτικό γραφείο, θ Διευκφνουςα 

Υπθρεςία ειδοποιεί εγγράφωσ τον μελετθτι για τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου που ζχει μελετιςει 

και για κάκε τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 11.2. 

11.2  Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, μόνο 

για τθ διόρκωςθ ςφαλμάτων τθσ ι τθ ςυμπλιρωςθ ελλείψεϊν τθσ ι για λόγουσ που υπαγορεφονται από 

απρόβλεπτεσ περιςτάςεισ. Ρροσ τοφτο υποβάλλεται πρόταςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ του ζργου 

προσ τθν προϊςταμζνθ αρχι, θ οποία αποφαςίηει φςτερα από γνϊμθ του αρμόδιου τεχνικοφ ςυμβουλίου 

καταςκευϊν. Αν θ τροποποίθςθ αποδίδεται ςε ςφάλματα και ελλείψεισ τθσ μελζτθσ και ο μελετθτισ 

αποδζχεται τθν ευκφνθ του, τροποποιεί τθ μελζτθ κατά τθν παρ. 5 του άρκρου 188 του Ν4412/2016, 

εφόςον δεν ζχουν παραγραφεί οι αξιϊςεισ του εργοδότθ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ τθν τροποποίθςθ 

αναλαμβάνει ο ανάδοχοσ του ζργου ςε ςυνεργαςία με μελετθτι που διακζτει τα νόμιμα προςόντα. Για 

να ειςαχκεί το κζμα ςτο Τεχνικό Συμβοφλιο πρζπει θ τροποποιθτικι μελζτθ να είναι ςε ςτάδιο 

αντίςτοιχο με τθν προσ τροποποίθςθ και να ζχει τεκεί υπόψθ του αρχικοφ μελετθτι που διατυπϊνει 

εγγράφωσ τθ γνϊμθ του ςε εφλογθ, κατά τθν κρίςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, προκεςμία. Κατά τθ 

ςυηιτθςθ ςτο ςυμβοφλιο καλοφνται προσ ακρόαςθ ο αρχικόσ μελετθτισ, ο ανάδοχοσ του ζργου ι 

εκπρόςωποί τουσ και εκπρόςωποσ τθσ υπθρεςίασ που ενζκρινε τθν αρχικι μελζτθ, οι οποίοι 

υποβάλλουν γραπτό υπόμνθμα. Θ προϊςταμζνθ αρχι εκδίδει τθν απόφαςθ περί αποδοχισ τθσ πρόταςθσ 

τροποποίθςθσ τθσ μελζτθσ, μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ γνωμοδότθςθσ 

του ςυμβουλίου και θ κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτθν υπθρεςία τιρθςθσ των μθτρϊων, αποτελεί 

προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι των εργαςιϊν τθσ τροποποιθτικισ μελζτθσ. Αν θ ανάγκθ τροποποίθςθσ 

τθσ μελζτθσ αποδίδεται ςε ςφάλματα ι ελλείψεισ τθσ και δεν ζχουν παραγραφεί οι αξιϊςεισ του κυρίου 

του ζργου κατά του μελετθτι, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 188 του 

Ν.4412/2016. Ο μελετθτισ τθσ αρχικισ μελζτθσ μπορεί να αςκιςει αίτθςθ κεραπείασ κατά τθσ 

απόφαςθσ περί τροποποίθςθσ τθσ μελζτθσ, αν αυτι αποδίδεται ςε ςφάλματα ι παραλείψεισ τθσ 

μελζτθσ. Θ άςκθςθ αίτθςθσ κεραπείασ αναςτζλλει τισ εισ βάροσ του μελετθτι οικονομικζσ ςυνζπειεσ και 

τθν ζναρξθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, όχι όμωσ τθν εφαρμογι τθσ τροποποιθμζνθσ μελζτθσ. Θ 

απόφαςθ κοινοποιείται ςτα αρμόδια για τθν κίνθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ κατά του μελετθτι και 

των υπαιτίων υπαλλιλων όργανα, αν θ ανάγκθ τροποποίθςθσ οφείλεται ςε λάκθ ι παραλείψεισ τθσ 

μελζτθσ. 

11.3  Αν δεν ζχει περάςει θ εξαετία που προβλζπεται από τθν παράγραφο 1 του άρκρου 188 του 

Ν.4412/2016, για τθν παραγραφι των αξιϊςεων του εργοδότθ κατά του μελετθτι, εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ τθσ παρ. 5 του αυτοφ άρκρου 188 του Ν.4412/2016. Στθν περίπτωςθ αυτι, κακ' όλθ τθ 

διάρκεια καταςκευισ του ζργου, ο μελετθτισ φζρει πλιρωσ τθν ευκφνθ τθσ μελζτθσ του. 

Μετά τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου, οι βαςικοί μελετθτζσ μετζχουν υποχρεωτικά ωσ Τεχνικοί 

Σφμβουλοι - Μελετθτζσ ςτθν εκτζλεςθ αυτοφ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων κακορίηονται όλα τα κζματα που ρυκμίηουν τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτζσ των βαςικϊν 

μελετθτϊν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ που υπογράφεται με τθν 

Ρροϊςταμζνθ Αρχι του ζργου, τον τρόπο πλθρωμισ των υπθρεςιϊν τουσ και κάκε άλλο ςυναφζσ με τα 

ανωτζρω  κζμα,   όπωσ  προβλζπεται   ςτο  άρκρο  6  του   άρκρου   188  του   Ν.4412/2016. 

11.4  Για τθν πλθρότθτα των εκπονοφμενων μελετϊν, τον αρτιότερο ςχεδιαςμό, τθν καλφτερθ διοίκθςθ 

και επίβλεψθ και τθν ζντεχνθ καταςκευι του ζργου, υποχρεοφνται ο μελετθτισ, ο ανάδοχοσ καταςκευισ 

του ζργου και ο τεχνικόσ ςφμβουλοσ να αςφαλίηουν τθ μελζτθ, τθν καταςκευι του ζργου και τισ 
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υπθρεςίεσ τεχνικοφ ςυμβοφλου αντίςτοιχα, κατά παντόσ κινδφνου, περιλαμβανομζνων και των 

περιπτϊςεων ηθμιϊν από ανωτζρα βία. 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ορίηονται τα ζργα, οι μελζτεσ και οι 

υπθρεςίεσ που υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ, οι αςφαλιηόμενοι κίνδυνοι, θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ, θ 

διαδικαςία διαπίςτωςθσ τθσ επζλευςθσ του κινδφνου και τθσ καταβολισ του αςφαλίςματοσ, τα ελάχιςτα 

όρια αςφαλιςτικϊν καλφψεων, οι αποδεκτζσ εξαιρζςεισ και οι μζγιςτεσ απαλλαγζσ, θ ζναρξθ εφαρμογισ 

τθσ υποχρζωςθσ αςφάλιςθσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 

τα ζργα των οποίων ο προχπολογιςμόσ χωρίσ το ΦΡΑ υπερβαίνει το ποςό των πεντακοςίων χιλιάδων 

(500.000) ευρϊ αςφαλίηονται υποχρεωτικά.» 

 

ΑΘΟ 12ο: Μθχανιματα και μζςα 

12.1 Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δικζσ του δαπάνεσ υποχρεϊνεται να προμθκευτεί και 

μεταφζρει επί τόπου του ζργου όλα τα μθχανιματα, εργαλεία, και προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ, για τθν 

εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου από τθν παροφςα εργολαβία. 

12.2 Πλα τα μθχανιματα κα είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνα, πλιρωσ λειτουργικά, ςε άριςτθ κατάςταςθ, 

επαρκϊσ ςυντθρθμζνα και κατάλλθλα για τθν αςφαλι, ζγκαιρθ και αποτελεςματικι εκτζλεςθ του 

ζργου, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ. 

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

κ.λ.π. μζςα που ειςκομίςκθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ περαίωςθ των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ 

υποχρεϊνεται, μζςα ςε 15ιμερθ προκεςμία από γραπτι εντολι τθσ Υπθρεςίασ, να ενιςχφςει τον επί 

τόπου υπάρχοντα μθχανικό εξοπλιςμό του κλπ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Σε κάκε 

περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πρόοδο του ζργου, ζςτω και αν θ Διευκφνουςα το ζργο 

Υπθρεςίασ ζκανε ι όχι χριςθ του παρόντοσ άρκρου. 

12.4  Απαγορεφεται θ παραμονι ςτο χϊρο του ζργου και θ χρθςιμοποίθςθ μθχανθμάτων χωρίσ το 

πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου Ε.Ο.Κ. περί κορφβου. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία υποχρεοφται για τον 

ζλεγχο των παραπάνω. Ππου θ διακζςιμθ τεχνολογία δεν εξαςφαλίηει αποδεκτά επίπεδα κορφβου, κα 

πρζπει να τοποκετοφνται ςτουσ χϊρουσ πρόκλθςισ του, πρόχειρα θχοπετάςματα. Θ μζςθ ενεργειακι 

ςτάκμθ κορφβου κατά τθ λειτουργία των εργοταξίων ορίηεται ςτα 65dB (A). 

12.5  Τα φορτθγά, που κα χρθςιμοποιθκοφν, πρζπει να είναι ςκεπαςμζνα κατά τθ μεταφορά των 

υλικϊν, ενϊ υποχρεωτικόσ είναι και ο κατάλλθλοσ προγραμματιςμόσ για αποφυγι μεταφορϊν ςε ϊρεσ 

αιχμισ και κοινισ θςυχίασ. Ειδικότερα, τθν καλοκαιρινι τουριςτικι περίοδο θ Διευκφνουςα το ζργο 

Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να επιβάλει αναςτολι οποιωνδιποτε μεταφορϊν ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά 

διαςτιματα τθσ θμζρασ (για λόγουσ κοινισ θςυχίασ ι αποφυγισ κυκλοφοριακϊν αιχμϊν) χωρίσ εκ 

τοφτου να προκφπτει το οποιοδιποτε δικαίωμα αποηθμίωςθσ του Αναδόχου. 

 

ΑΘΟ 13ο: Ροιότθτα ςτα δθμόςια ζργα. - Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.) 

Λςχφουν όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 158 του Ν.4412/2016 και ςυγκεκριμζνα: 

13.1 Το Ρ.Ρ.Ε. ενςωματϊνει και κωδικοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν, περιγράφει 

τισ φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ, είναι ςε πλιρθ εναρμόνιςθ και 

περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του ζργου, κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου 

και τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ των ςτοιχείων κατά τθν καταςκευι, 

ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ. 

Το Ρ.Ρ.Ε. αποτελεί το εςωτερικό κανονιςτικό ζγγραφο του ζργου και παρζχει όλα τα εργαλεία 

παρακολοφκθςθσ του ζργου, ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων, τεκμθρίωςθσ των εργαςιϊν που ζχουν 

εκτελεςτεί και αρχειοκζτθςισ τουσ. 



 
 

Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ ΕΓΟΥ: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΟΡΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Δ. ΡΗΝΕΙΟΥ »(Α. ΜΕΛ. 57/2020)   

 
 

35 

 

13.2 Απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ "Εργου ςε κάκε δθμόςιο ζργο 

(Καταςκευι ι και Μελζτθ), του οποίου ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ, υπερβαίνει το ποςό 

1.500.000 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των αποφάςεων ΔΕΕΡ/οικ.502/13.10.2000 (Β" 

1265), ΔΛΡΑΔ/οικ.611/ 24.7.2001 (Β" 1013 ), ΔΛΡΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β" 928) του Υφυπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. Τθν ποιότθτα των δθμόςιων ζργων αφοροφν και οι 

παρακάτω αποφάςεισ: α) ΔΕΕΡΡ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β" 94), β) ΔΕΕΡΡ/οικ.110/12.5.2003 (Β" 624) του 

Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, γ) θ Δ14/43309/5.3.2001 (Β" 332) του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και δ) ΔΛΡΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β" 125Β/ 

27.01.2009). 

Θ επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ των Ρρογραμμάτων Ροιότθτασ Ζργων, θ υλοποίθςθ των Σχεδίων ελζγχων 

και δοκιμϊν, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των εργαςτθριακϊν ελζγχων και δοκιμϊν, μπορεί να ανατίκενται 

ςε διαπιςτευμζνουσ φορείσ Επικεϊρθςθσ - Ριςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 

17021 για ςυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ' ελάχιςτο ςτο πεδίο εφαρμογισ ΕΑ 

28 ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για ςυςτιματα διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ !SO 14001, για ςυςτιματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία κατά ΕΛΟΤ 1801 και 

OHSAS 18001. 

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων κακορίηονται 

τα όρια των αμοιβϊν για τισ πιο πάνω προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, μζςα ςτα όρια που προβλζπονται 

ςτθν παράγραφο 13.4. 

13.3 Στα δθμόςια ζργα, που εκτελοφνται από όλουσ τουσ φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και 

ςυγχρθματοδοτοφνται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, επιτρζπεται, εκτόσ από τουσ ελζγχουσ που 

προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τα δθμόςια ζργα, να διενεργοφνται ζλεγχοι ποιότθτασ των 

καταςκευαηόμενων ζργων και από ειδικό Σφμβουλο που προςλαμβάνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν φςτερα από ςχετικό διαγωνιςμό. Με τισ κοινζσ αποφάςεισ αρικμ. 

64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (Β' 1539) των Υπουργϊν Οικονομικϊν, και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων και κ.υ.α. 8017 Α Ρλ. 1259 (Β' 260/27.02.2007) κανονίηονται όλα τα ςχετικά κζματα με τον 

τρόπο διενζργειασ των ελζγχων, τθν υποχρζωςθ των υπθρεςιϊν για παροχι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 

ςτο Σφμβουλο, ϊςτε να διευκολφνεται ςτο ζργο του, τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 

καταςκευισ του ζργου και ςτισ πθγζσ λιψθσ των υλικϊν, τθν ακϊλυτθ πραγματοποίθςθ 

δειγματολθψιϊν, τθ ςυνεργαςία των υπθρεςιϊν και των εργαςτθρίων τθσ Γ. Γ. Υ. του Υπουργείου 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων τον τρόπο αποκατάςταςθσ των διαπιςτοφμενων ελαττωμάτων και 

επίλυςθ διαφωνιϊν, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 159 ι τα κακοριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, και ρυκμίηεται κάκε άλλο 

αναγκαίο κζμα για τθν αποτελεςματικότθτα του ποιοτικοφ ελζγχου. 

Με  όμοια  απόφαςθ   μπορεί να  τροποποιοφνται  οι  διατάξεισ  τθσ  παροφςασ  παραγράφου. 

13.4  Κακορίηεται ποςοςτό ζωσ 2% επί του προχπολογιςμοφ του ζργου, το οποίο διατίκεται για τθ 

διενζργεια ποιοτικϊν ελζγχων, που διενεργοφνται από τθ Διεφκυνςθ Κεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμοςίων 

Ζργων, από τισ άλλεσ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν του 

Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, από φορείσ Επικεϊρθςθσ-Ριςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ κατά τθν 

παραγράφου 2 και από «αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ» ςτο πλαίςιο των ποιοτικϊν ελζγχων που 

προβλζπονται από το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.) και τα ςυμβατικά τεφχθ 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ελζγχων τθσ παράγραφο 3. Ωσ «αναγνωριςμζνοι οργανιςμοί», κατά τθν 

ζννοια του παρόντοσ άρκρου, νοοφνται τα εργαςτιρια δοκιμϊν, τα εργαςτιρια βακμονόμθςθσ, οι 

οργανιςμοί ελζγχου και οι οργανιςμοί πιςτοποίθςθσ που ανταποκρίνονται ςτα ιςχφοντα ευρωπαϊκά 
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πρότυπα. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ αποδζχονται τα πιςτοποιθτικά των 

αναγνωριςμζνων οργανιςμϊν που ζχουν ςυςτακεί ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων κακορίηεται 

κλιμακωτά το ποςοςτό τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ανάλογα με το φψοσ του προχπολογιςμοφ 

δθμοπράτθςθσ του ζργου, και ρυκμίηονται όλα τα κζματα αναφορικά με τουσ παραπάνω ελζγχουσ, 

όπωσ ο προγραμματιςμόσ, θ ανάκεςθ τθσ διενζργειασ των ελζγχων, οι δαπάνεσ που καλφπτονται, ο 

τρόποσ πλθρωμισ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν υλοποίθςθ των ελζγχων και τθν 

αποτελεςματικότθτά τουσ.  

13.5 Σθμειϊνεται ότι και λόγω προχπολογιςμοφ, για το ςυγκεκριμζνο ζργο, δεν απαιτείται 

πρόγραμμα ποιότθτασ ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 158 παρ. 2 του Ν4412/2016. 

 

ΑΘΟ 14ο: Απολογιςτικζσ εργαςίεσ - Επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ Λςχφουν όςα 

αναφζρονται ςτο άρκρο 154-155 του Ν.4412/2016 και ςυγκεκριμζνα: 

14.1 Κατά τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε ςφμβαςθσ καταςκευισ ζργου πλθν τθσ περίπτωςθσ του άρκρου 

126 του Ν.4412/2016 ' Μειοδοςία ςτο ποςοςτό γενικών εξόδων και οφζλουσ για εκτζλεςη 

απολογιςτικών εργαςιών", ο ανάδοχοσ όταν του δοκεί ειδικι εντολι από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία 

είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει και αναγκαίεσ απολογιςτικζσ εργαςίεσ, μζχρι του ποςοφ που 

αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ και ζωσ του κατϊτατου ορίου του άρκρου 5 

του Ν.4412/2016, εφόςον επιτρζπεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του Ν.4412/2016 

"Τροποποίηςη ςυμβάςεων κατά τη διάρκεια τουσ". Στο ανωτζρω ποςοςτό περιλαμβάνεται ςωρευτικά 

και θ αξία των πρόςκετων επειγουςϊν εργαςιϊν του άρκρου 155 του Ν.4412/2016 "Επείγουςεσ και 

απρόβλεπτεσ πρόςθετεσ εργαςίεσ" . Στθν περίπτωςθ αυτι καταβάλλεται ςτον ανάδοχο και 

περιλαμβάνεται ςτθν πιςτοποίθςθ θ  πραγματικι δαπάνθ που προκφπτει, ςφμφωνα με τα νόμιμα 

αποδεικτικά πλθρωμισ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Θ δαπάνθ αυτι δεν υπόκειται ςτθν ζκπτωςθ τθσ 

δθμοπραςίασ. 

14.2 Καταβάλλεται επίςθσ ςτον ανάδοχο το εργολαβικό ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ του 

αναδόχου απολογιςτικϊν εργαςιϊν, που υπόκειται ςε ζκπτωςθ, που ορίηεται ςε δεκαοχτϊ επί τοισ 

εκατό (18%) και εφαρμόηεται ςτο ςφνολο των δαπανϊν που πραγματοποιοφνται, όπωσ για προμικειεσ 

υλικϊν, μιςκϊςεισ μθχανθμάτων, καφςιμα και λιπαντικά, μιςκοφσ, θμερομίςκια, λοιπζσ αποηθμιϊςεισ 

και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των εργαηομζνων και κάκε είδουσ κρατιςεισ. Στο ποςοςτό αυτό 

εφαρμόηεται θ ρθτι ι τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ. 

14.3 Αν υπάρχει ανάγκθ να εκτελεςκοφν επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ μπορεί να 

εγκρικεί από τθν προϊςταμζνθ αρχι θ εκτζλεςι τουσ πριν από τθ ςφνταξθ Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα 

Εργαςιϊν και μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 

14.4 Για τθν ζγκριςθ αυτι θ Διευκφνουςα Υπθρεςία ςυντάςςει τεχνικι περιγραφι των εργαςιϊν, με 

αιτιολόγθςθ του επείγοντοσ και εκτίμθςθ τθσ δαπάνθσ, με βάςθ τισ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ ι 

ενδεικτικζσ τιμζσ για νζεσ εργαςίεσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ εργαςίεσ αυτζσ, 

που επιτρζπεται να περιλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ και πριν από τθν ζγκριςθ 

Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα Εργαςιϊν και που ενςωματϊνονται ςτον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα 

Εργαςιϊν. Οι εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει εγκεκριμζνθ νζα τιμι περιλαμβάνονται ςτουσ 

ςχετικοφσ λογαριαςμοφσ με τισ ενδεικτικζσ τιμζσ μειωμζνεσ κατά είκοςι τοισ εκατό (20%). 

 

ΑΘΟ 15ο: Γενικά περί εργαςιϊν ςτουσ χϊρουσ εκτελζςεωσ ζργων και μζτρα αςφαλείασ 

15.1 Σε όλθ τθ διάρκεια του ζργου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν 

αςφαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του Εργοταξίου, ςυμμορφοφμενοσ πάντοτε και αμζςωσ προσ τισ 
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εντολζσ τθσ επίβλεψθσ. Αυτό επιβάλλεται λόγω των απαιτιςεων τθσ αςφάλειασ, κλπ Απαιτοφμενα 

μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο Εργοτάξιο (ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 27/2012/ΥΡΑΝ και ΥΡΟΜΕΔΙ 

(ΔΛΡΑΔ/οικ. 369/15-10-2012: ΑΔΑ Β4301-8ΞΩ) του ΥΡ.ΑΝΤ.ΥΡΟ.ΜΕ.ΔΛ. ) 

15.2 Το πρόγραμμα εργαςίασ του αναδόχου κα πρζπει πάντοτε να τυγχάνει και τθσ ζγκριςθσ τθσ 

Επίβλεψθσ. 

15.3 Διευκρινίηεται ότι, προκειμζνου περί τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ των υποδεικνυομζνων από 

τθν Επίβλεψθ, ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να εκφζρει καμία αντίρρθςθ, αλλά οφτε και να εγείρει αξιϊςεισ, 

λόγω των οικονομικϊν ι άλλων επιπτϊςεων, τισ οποίεσ δυνατόν να ςυνεπάγεται θ εφαρμογι των 

μζτρων αςφαλείασ. 

15.4 Πλεσ οι διακινιςεισ του προςωπικοφ του Αναδόχου μζςα ςτο Εργοτάξιο, των μεταφορικϊν του 

μζςων, κλπ., κα γίνονται βάςει των κακοριηομζνων κάκε φορά από τθν Επίβλεψθ ςχετικά με τισ 

διαδρομζσ, ϊρεσ μετακινιςεισ, κλπ. Διευκρινίηεται ότι θ Υπθρεςία δεν ζχει υποχρζωςθ για τθν 

εξυπθρζτθςθ του Αναδόχου με μεταφορικό μζςο, κλπ. 

15.5 Οι περιοχζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον Ανάδοχο για τθν εναπόκεςθ των υλικϊν, 

ςτάκμευςθ οχθμάτων και ειδικϊν μθχανθμάτων αυτοφ, κλπ., κα είναι αυτζσ που κα υποδειχκοφν από 

τθν Επίβλεψθ. Πταν οι ςυνκικεσ του ζργου ι ο κίνδυνοσ ηθμιϊν ςε αυτό δεν επιτρζπουν κατά τθν 

απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ τθν επί μακρό χρόνο απόκεςθ υλικϊν ςε χϊρουσ που εμποδίηεται θ 

κυκλοφορία οχθμάτων ι δθμιουργείται κίνδυνοσ ςτθν αςφάλεια, τότε ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, που κα 

ορίηονται από τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ, κα αποτίκενται περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ υλικϊν, χωρίσ τοφτο 

να δθμιουργεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ του Αναδόχου για πρόςκετεσ ι πλάγιεσ μεταφορζσ, 

φορτοεκφορτϊςεισ, κλπ. Διευκρινίηεται ακόμα ότι θ τιρθςθ όλων των παραπάνω από τον Ανάδοχο είναι 

ςθμαντικι για τθν αςφάλεια του χϊρου που γίνεται το ζργο και ότι αυτόσ καμία απαίτθςθ παράταςθσ 

προκεςμίασ ι οικονομικισ φφςεωσ μπορεί να εγείρει για τουσ πιο πάνω λόγουσ. 

15.6 Οι δαπάνεσ για τα παραπάνω δεν πλθρϊνονται ιδιαίτερα ςτον Ανάδοχο, αλλά περιλαμβάνονται 

ανοιγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδοσ των Τιμολογίων Μελζτθσ και Ρροςφοράσ. 

15.7 Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο Εργοτάξιο (ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 27/2012 

/ ΥΡΑΝ ΥΡΟΜΕΔΙ): 2012 (ΔΙΡΑΔ/οικ. 369/15-10-2012: ΑΔΑ Β4301-8ΞΩ) του ΥΡ.ΑΝΤ.ΥΡΟ.ΜΕ.ΔΙ: 

H ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Λ του άρκρου 12 

του ΡΔ 305/96. 

15.7.1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων 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, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι 

ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 7-9), 

Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/102 (αρ. 42). 

15.7.2.  Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και 

να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και 

Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ : ΔΛΡΑΔ/οικ. 177/2-3-01, 

ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ 

ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ 

και τθσ καταςκευισ του ζργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, να 

τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, 
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να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει 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, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ 

από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν 

αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων 

όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

15.7.3.  Σφμφωνα με τα προαναφζρομενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα  

15.7.3.1   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 των εργαςιϊν, τθν εκ των 

προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα 

υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο 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). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΛΛΛ του άρκρου 12 του ΡΔ 

305/96. 

O Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων άρ. δεφτερο, 

καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των : Ν.1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 

17/96,κλπ. 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ 

μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τισ αποφάςεισ 

ΔΛΡΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β'266), ΔΕΕΡΡ/οικ/85/14.5.2001 και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27.11.2002 του 

(τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 

γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλείψεισ που 

κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που 

κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ 

(μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, 

εξοπλιςμόσ, κλπ). 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω 

τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Υγείασ 

(ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα 

άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για 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 : 

ΔΛΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ αναφζρονται 

ςτο άρκρο άρκρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 

Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 

α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ 

ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 
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β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: 

Ρ.Δ.305/96(αρκ.12παράρτθμα ΛΛ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο 

δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του ζργου από τθν 

αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 

249/Α/25-112011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 

Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε 

Δθμόςιου Ζργου: ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/2016 

άρκρο 170 παρ. 7 και άρκρο 172 παρ. 8. 

Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το 

ςυνοδεφει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται ςτθν 

ΕΓΚΥΚΛΛΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΛΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. (τα ςχετικά με τα ΣΑΥ ΦΑΥ ςε 

ςυνδυαςμό με το άρκρο 23 του ΜΕΟΥΣ ΛΛ τθσ ΕΣΥ) 

15.7.3.2.  Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων 

αςφάλειασ και υγείασ: 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 

εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και 

άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 

γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ 

τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να 

ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. 

Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και 

αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από 

αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των : τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ 

εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων : 

1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των 

υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων 

εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ 

υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν 

αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ 

(Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι 

Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι 

αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 
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3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το 

κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο 

βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ 

αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο 

εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ 

τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για 

εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα 

εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Λατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

 

15.7.3.3 Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ)  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ. 

Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/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 τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ 

εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με 

αρ.πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 

15.7.3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ 

(ΗΜΑ) 

Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το ΘΜΑ 

Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ 

του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / 

διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 

 

15.7.4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο 

εργοτάξιο. 

15.7.4.1.       Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω 

μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 

α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΡΔ 105/95, ΡΔ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν 

εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, 

ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 

(αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 
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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 : ΡΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ -

διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων 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 υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (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 οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και 

Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

15.7.4.2.  Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ - 

εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. 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.ΥΡΥΜΕΔΛ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων 

Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

- Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΛ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν 

αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και 

οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν » 

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

αυτοφ : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν 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 και να τθρεί τισ 

απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των 

κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : ΡΔ 

1073/81 (αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ. ΐν μζροσ 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 υλικϊν και 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 ΛΛ 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 : 

α) κραδαςμοφσ : ΡΔ 176/05, β) κόρυβο : ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και 

τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και 

βιολογικοφσ παράγοντεσ : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΡΔ 82/10. 
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15.7.4.3.  Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 

(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, 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 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 

155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ΐν μζροσ Β τμιμα ΛΛ 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.ΐν, μζροσ Β', τμιμα ΛΛ, παρ.7.4 και 

8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 

1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

2. Άδεια κυκλοφορίασ 

3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 

4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Β', τμιμα 

ΛΛ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ 

μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ -

εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα 

αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 

αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. 

παρ.7 ). 

 

15.7.5. Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 

εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το 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 με το είδοσ των εργαςιϊν του 

εκτελοφμενου ζργου. 

Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα  

15.7.5.1 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. ΛΛΛ ), 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 ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.^ μζροσ Β τμιμα II, 

παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 

2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

15.7.5.2   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 : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  και      οι       τροπ.   αυτισ   :    ΥΑ 

Φ.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 ΛΛ παρ. 10 ). 
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15.7.5.3  Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ - ηωνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε 

ςτζγεσ. 

ΡΔ 778/80, ΡΔ1073/81(αρ.34-44), Ν.1430/84(αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα ΛΛ 

παρ.4-6,14 ). 

15.7.5.4   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. ΛΛΛ), 

Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

15.7.5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.) 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 12). 

15.7.5.6   Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 

(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και 

εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και 

ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) 

Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 

τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, 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 ΛΛ παρ.10). 

15.7.5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα 

(Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ 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.ΛΛΛ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.ΐν μζροσ Β τμιμα ΛΛ 

παρ.8.3 και παρ.13). 

 

 15.8 Σχζδιο αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ) - Φάκελοσ αςφάλειασ και υγείασ (ΦΑΥ) 

15.8.1. 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. 

15.8.2. Σφςτθμα Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Υγείασ Εργαςίασ (ΣΟΔΑΥΕ). 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: 

15.8.2.1.   Διλωςθ πολιτικισ αςφάλειασ εργαςίασ του αναδόχου. 

15.8.2.2. 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, ΡΔ-17/96, 

ΡΔ-305/96, ΡΔ-294/88). Θ 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 ΚΕΡΕΚ του ΣΕΡΕ. 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, ΡΔ-17/96 ) από το Υπουργείο Εργαςίασ Εξωτερικι Υπθρεςία 

Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ του Επαγγελματικοφ Κινδφνου (ΕΞΥΡΡ). 
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15.8.2.3. Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων προςωπικοφ αναδόχου για κζματα ΑΥΕ. 

15.8.2.4. Οργάνωςθ υπθρεςιϊν ΑΥΕ υπεργολάβων. 

15.8.2.5. Εκπόνθςθ διαδικαςιϊν αςφάλειασ. Κατ' ελάχιςτον απαιτοφνται διαδικαςίεσ για: αναφορά 

ατυχιματοσ, διερεφνθςθ των ατυχθμάτων και τιρθςθ αρχείων βάςει τθσ νομοκεςίασ, αντιμετϊπιςθ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ, χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, ιατρικζσ εξετάςεισ 

εργαηομζνων 

15.8.2.6. Κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν πχ για βοθκθτικζσ καταςκευζσ όπου τζτοια μελζτθ προβλζπεται 

από τθ νομοκεςία ι προτείνεται από το ΣΑΥ τθσ μελζτθσ ι τθσ καταςκευισ. 

15.8.2.7. 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. 

15.8.2.8. Άλλεσ προβλζψεισ Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτο Ζργο προσ το 

αρμόδιο ΚΕΡΕΚ του ΣΕΡΕ 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. 

15.8.2.9. Υποχρζωςθ αναδόχου για ανακεϊρθςθ ΣΑΥ και ΦΑΥ 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 ΑΥΕ και να ςυντάξει τον τελικό ΦΑΥ, τον 

οποίο παραδίδει ςε δφο απλά αντίγραφα και δφο αντίγραφα ςε θλεκτρονικι μορφι, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςχεδίων τθσ μελζτθσ. Θ παράδοςθ τθσ μελζτθσ του ζργου από τθν 

Υπθρεςία ςτον Ανάδοχο κα γίνεται ςε θλεκτρονικι μορφι προκειμζνου να απεικονιςτοφν οι 

οποιεςδιποτε τροποποιιςεισ ςτα ςχζδια ςφμφωνα με τθν καταςκευι τουσ (as built) όπου αυτό είναι 

δυνατό λόγω τθσ φφςθσ του ζργου και όπου δεν είναι δυνατό κα επιτραπεί από τθν Υπθρεςία να 

κατατεκεί ςκαρίφθμα ι φωτογραφικό υλικό. Το ΣΑΥ αναπροςαρμόηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ 

των εργαςιϊν, ςτο δε (ΦΑΥ) εμπεριζχονται οι ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει (με τα 

ςυνοδευτικά τουσ ςχζδια). Συνεπϊσ ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά και 

παραδίδεται με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου (και ςε θλεκτρονικι μορφι) ςτθν Τεχν. Υπθρεςία του Διμου 

ι ςτθ Δ/νςθ του ςχολείου για το αρχείο τουσ, 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 ςφνταξθ των αδαπάνωσ 

για το Δθμόςιο. 

 

Το ΣΑΥ πρζπει να περιζχει τα εξισ: 

• 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 

• Ρλθροφορίεσ για υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ. 

• Στοιχεία για τθν προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ. 

• φκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ και πζριξ του εργοταξίου. 

• Κακοριςμό των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και τρόπου αποκομιδισ αχριςτων. 

• Συνκικεσ αποκομιδισ επικινδφνων υλικϊν. 

• Διευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ, εςτίαςθσ και Α' βοθκειϊν. 
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• Μελζτεσ καταςκευισ ικριωμάτων που δεν περιγράφονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ πχ ειδικοί τφποι 

ικριωμάτων, αντιςτθρίξεισ μεγάλων ορυγμάτων, ι επιχωμάτων κλπ και διατάξεισ για πρόςδεςθ κατά τθν 

εργαςία ςε φψοσ. 

• Καταγραφι ςε πίνακα των φάςεων και υποφάςεων εργαςιϊν του ζργου, ςφμφωνα με το 

εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου. 

• Τθν καταγραφι ςε πίνακα των κινδφνων, των πθγϊν κινδφνων και τθσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ 

κάκε φάςθσ και υποφάςθσ του ζργου με κλιμάκωςθ τθσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ πχ 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. 

• Εναλλακτικζσ μζκοδοι εργαςίασ για κινδφνουσ που δεν μποροφν να αποφευχκοφν. 

• Κακϊσ το ζργο αφορά ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ χρειάηεται να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν 

επικινδυνότθτα του εργοταξίου και των εκάςτοτε εκτελουμζνων εργαςιϊν, προκειμζνου να υπάρξει 

απόλυτθ προςταςία των χρθςτϊν. 

• 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 

Αρκ-12 του ΡΔ-305/96). 

 

Ο ΦΑΥ πρζπει να περιζχει τα εξισ: 

• 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. 

• Στοιχεία από το μθτρϊο του ζργου: τεχνικι περιγραφι του ζργου, παραδοχζσ μελζτθσ, τα ςχζδια "ωσ 

κατεςκευάςκθ", ςφμφωνα με τα οριηόμενα ανωτζρω. (Σθμ. βλ. και άρκρο 20 Γ.Σ.Υ.) Ζργο ι τμιμα ζργου 

που αφορά αμιγϊσ ςε ςυντιρθςθ και επιςκευι δεν απαιτεί ςχζδια "ωσ καταςκευάςκθ"., 

• 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, πχ 

εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, μετατροπισ, κακαριςμοφ κλπ. Ενδεικτικά οι οδθγίεσ και τα ςτοιχεία αυτά 

αναφζρονται ςτον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των διαφόρων εργαςιϊν, ςτθν αποφυγι κινδφνων από τα 

διάφορα δίκτυα (φδρευςθσ, θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατμοφ, κλπ) ςτθν πυραςφάλεια κλπ. 

• Εγχειρίδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ του ζργου. Το ανωτζρω περιλαμβάνει: Τον Κανονιςμό 

λειτουργίασ του ζργου πχ 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 πχ οδθγίεσ χριςθσ του 

ακίνθτου και κινθτοφ εξοπλιςμοφ που ανικει ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργολαβία ςε ςυνκικεσ κανονικισ 

λειτουργίασ και ςε ςυνκικεσ ζκτακτου περιςτατικοφ κλπ. 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. Θ Διευκφνουςα 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. 

15.8.3.  Δαπάνθ ςφνταξθσ ΣΑΥ και ΦΑΥ 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. 
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ΑΘΟ 16ο: Διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ 

16.1 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, να εκτελεί κάκε εργαςία που κα 

απαιτείται για τθ διαςφάλιςθ τθσ ανεμπόδιςτθσ και αςφαλοφσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο που 

χρθςιμοποιεί κατά τθ μεταφορά των υλικϊν που χρειάηονται για τθν εκτζλεςθ των ζργων. 

16.2 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δείξει δυςτροπία ι κωλυςιεργεί ςτθ ςυντιρθςθ και 

αποκατάςταςθ των φκορϊν, τότε θ Υπθρεςία δικαιοφται να ανακζςει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν 

ςε τρίτουσ εισ βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου, ο οποίοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν παφει να 

φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε τυχόν ατφχθμα λόγω αμζλειασ ι μθ λιψθσ των απαιτουμζνων 

προλθπτικϊν μζτρων. 

 

ΑΘΟ 17ο: Ρροςτατευτικζσ καταςκευζσ - Ζκδοςθ Αδειϊν 

17.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ (κάκε ςχετικισ δαπάνθσ 

περιλαμβανομζνθσ ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και όφελοσ), προβεί ςτθν καταςκευι, ςυντιρθςθ και εν 

καιρϊ κακαίρεςθ και αποκόμιςθ των υπό του Ρ.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/17-7-75), θ εν ιςχφει νεοτζρων, 

επιβαλλομζνων προςτατευτικϊν καταςκευϊν και περιφραγμάτων του εργοταξίου. 

17.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ, με δικζσ του δαπάνεσ, εγκαταςτιςει ςτο εργοτάξιο άπαντα τα 

προβλεπόμενα υπό των όρων τθσ υγιεινισ του άρκρου 24 του Ρ.Δ. 447/75 θ εν ιςχφει νεοτζρων. 

Επίςθσ υποχρεοφται για τθν εφαρμογι και τιρθςθ ςτο εργοτάξιο όλων των κατά Νόμο απαιτουμζνων 

ςτοιχείων και τθν εφαρμογι των από το Νόμο επιβαλλομζνων μζτρων αςφαλείασ κακ' όλθ τθ διάρκεια 

των εργαςιϊν. 

17.3 Ρριν από τθν ζναρξθ εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται -με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του- 

για τθν ζκδοςθ των κάκε είδουσ Αδειϊν, επ' ονόματι του ΚτΕ (πχ. Οικοδομικι, Μικρισ Κλίμακασ, 

Επιτροπι Αρχιτεκτονικισ, Αρχαιολογίασ, Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ, Αςτυνομίασ, Ρυροςβεςτικισ, 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, Φυςικοφ Αερίου και κάκε άλλθ άδεια) που προβλζπονται από τθ Νομοκεςία ι 

αλλοφ και που είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ κάκε είδουσ εργαςιϊν του ζργου. 

Επίςθσ κακίςταται ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των εν ιςχφει διατάξεων 

περί εκτελζςεωσ των εργαςιϊν. 

Ο ΚτΕ υποχρεοφται να παράςχει ςτον Ανάδοχο κάκε απαιτοφμενθ ςυνδρομι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

εξαςφάλιςθσ των ανωτζρω αδειοδοτιςεων και εγκρίςεων, παρζχοντασ τα επίςθμα ςτοιχεία και ςχζδια 

αν υπάρχουν ςτο Αρχείο τθσ Υπθρεςίασ. 

 

ΑΘΟ 18ο: Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ  

Λςχφουν οι κείμενεσ διατάξεισ ςτο άρκρο 132 και 156 του Ν.4412/2016. 

18.1 Σφμφωνα με το άρκρο 132 του Ν4412/2016, οι ςυμβάςεισ μποροφν να τροποποιοφνται χωρίσ νζα 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν οι τροποποιιςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τουσ, προβλζπονται ςε ςαφείσ, ακριβείσ 

και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ ςτα αρχικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτισ οποίεσ μπορεί να 

περιλαμβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το 

αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό 

τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Δεν προβλζπουν τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ που 

ενδζχεται να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο· 

β) για τα ςυμπλθρωματικά ζργα, υπθρεςίεσ ι αγακά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία 
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κατζςτθςαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, εφόςον θ αλλαγι αναδόχου: 

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικοφσ ι τεχνικοφσ λόγουσ, π.χ. απαιτιςεισ εναλλαξιμότθτασ ι 

διαλειτουργικότθτασ με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό, υπθρεςίεσ ι εγκαταςτάςεισ που παραςχζκθκαν με 

τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και 

ββ) κα ςυνεπαγόταν ςθμαντικά προβλιματα ι ουςιαςτικι επικάλυψθ δαπανϊν για τθν ανακζτουςα 

αρχι. 

Ωςτόςο, οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ τιμισ δεν υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ 

αρχικισ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων 

αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

18.2 Σφμφωνα με το άρκρο 156 του Ν4412/2016 : 

α) Το ζργο εκτελείται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν. Ο φορζασ 

καταςκευισ του ζργου ζχει το δικαίωμα αν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν 

που δεν περιλαμβάνονται ςτο αρχικό ανατεκζν ζργο, οφτε ςτθν πρϊτθ ςυναφκείςα ςφμβαςθ και οι 

οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απροβλζπτων περιςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ 

αυτό περιγράφεται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, να ςυνάπτει ςφμβαςθ με τον ανάδοχο του ζργου με τθν 

προχπόκεςθ ότι οι ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ δεν μποροφν τεχνικά ι οικονομικά να διαχωριςτοφν από 

τθν κφρια ςφμβαςθ, χωρίσ να δθμιουργιςουν μείηονα προβλιματα για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι όταν 

αυτζσ οι εργαςίεσ, μολονότι μποροφν να διαχωριςτοφν από τθν αρχικι ςφμβαςθ είναι απόλυτα 

αναγκαίεσ για τθν τελειοποίθςι τθσ χωρίσ να μεταβάλλουν τθ ςυνολικι τθσ φφςθ.  

β) Το ςυνολικό ποςό των ςυμβάςεων αυτϊν ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται και θ αμοιβι για τθ ςφνταξθ 

των απαιτοφμενων μελετϊν για τισ ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ απαγορεφεται να υπερβαίνει το ποςοςτό 

του πενιντα τοισ εκατό (50%) του ποςοφ τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, χωρίσ τθν ανακεϊρθςθ και το 

ΦΡΑ. 

Οι ςυμπλθρωματικζσ ςυμβάςεισ ςυνολικοφ φψουσ μζχρι 15% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ δφνανται 

να τροποποιοφνται άνευ νζασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, εφόςον πλθροφνται 

ακροιςτικά θ περίπτωςθ α' τθσ παραγράφου 18.1 και θ παραγράφοσ 18.2 . 

18.3 Για τισ εργαςίεσ του άρκρου 14 , δεν απαιτείται εκ των προτζρων θ ςφνταξθ Ανακεφαλαιωτικοφ 

Ρίνακα Εργαςιϊν (Α.Ρ.Ε.) τθσ παραγράφου 18.2 ι ςφμβαςθσ για τθν εκτζλεςθ ι τθν πλθρωμι τουσ. 

18.4 Θ εκτζλεςθ των ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο του ζργου και, 

προκειμζνου να υπογραφεί θ ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςι τουσ, απαιτείται γνϊμθ του οικείου τεχνικοφ 

ςυμβουλίου. Για τον κακοριςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ εργαςίεσ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 

λαμβάνονται οι τιμζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και για τον κανονιςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ νζεσ εργαςίεσ τθσ 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρκρου 156 του 

Ν.4412/2016. 

18.5 Ωσ προσ τθ διαχείριςθ των «επί ζλαςςον δαπανϊν» κα ζχουν εφαρμογι τα οριηόμενα ςτο οικείο 

άρκρο τθσ Διακιρυξθσ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και ςτθν παρ.3 β του άρκρου 156 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΘΟ 19ο Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν 

Λςχφουν οι κείμενεσ διατάξεισ ςτο άρκρο 168 του Ν.4412/2016. 

19.1 Πταν λιξει θ προκεςμία περάτωςθσ του ςυνόλου ι τμθμάτων του ζργου, ο επιβλζπων ι το 

εντεταλμζνο όργανο τθσ επίβλεψθσ αναφζρει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, μζςα ςε διάςτθμα δζκα (10) 

θμερϊν από τθ λιξθ του εγκεκριμζνου χρόνου περαίωςθσ, αν το ζργο ζχει περατωκεί και ζχει υποςτεί 

ικανοποιθτικά τισ δοκιμαςίεσ που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ ι αν το ζργο δεν ζχουν περατωκεί, οπότε 

αναφζρει ςυγκεκριμζνα τισ εργαςίεσ που απομζνουν για εκτζλεςθ. Αν οι εργαςίεσ ζχουν περατωκεί, ο 
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προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν παραλαβι τθσ πιο πάνω 

αναφοράσ, εκδίδει βεβαίωςθ για τθν θμζρα που περατϊκθκαν οι εργαςίεσ του ζργου (βεβαίωςθ 

περάτωςθσ των εργαςιϊν) τθν οποία κοινοποιεί αμελλθτί ςτον ανάδοχο. Εάν θ βεβαίωςθ δεν εκδοκεί 

μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία, τότε κεωρείται ότι ζχει εκδοκεί αυτοδίκαια τριάντα (30) θμζρεσ μετά 

τθν υποβολι από τον ανάδοχο ςχετικισ ζγγραφθσ όχλθςθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του 

φορζα καταςκευισ του ζργου οι πεικαρχικζσ ποινζσ που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 141 του 

Ν.4412/2016. Τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ μπορεί να ηθτιςει ο ανάδοχοσ και πριν από τθ λιξθ των 

προκεςμιϊν αν ζχει περατϊςει τα ζργα. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται ανάλογα οι διαδικαςίεσ 

των πρϊτων εδαφίων τθσ παροφςασ παραγράφου. Θ βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν δεν 

αναπλθρϊνει τθν παραλαβι των ζργων, θ οποία διενεργείται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των επόμενων 

άρκρων. 

19.2 Αν ςτισ εργαςίεσ που ζχουν περατωκεί διαπιςτωκοφν επουςιϊδεισ μόνο ελλείψεισ που δεν 

επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα του ζργου, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, γνωςτοποιεί 

με διαταγι του προσ τον ανάδοχο τισ ελλείψεισ που ζχουν επιςθμανκεί και τάςςει εφλογθ προκεςμία 

για τθν αποκατάςταςι τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ βεβαίωςθ περάτωςθσ εκδίδεται μετά τθν 

εμπρόκεςμθ αποκατάςταςι των ελλείψεων και αναφζρει το χρόνο που περατϊκθκε το ζργο, χωρίσ να 

λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ. 

19.3. Αν οι εργαςίεσ δεν ζχουν περατωκεί ι οι ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν δεν είναι επουςιϊδεισ ι αν 

δεν περατϊκθκαν από τον ανάδοχο εμπρόκεςμα οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ επουςιωδϊν ελλείψεων, 

ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο εφαρμόηονται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, οι διατάξεισ των 

άρκρων 159 και 160 του Ν4412/2016. 

 

ΑΘΟ 20ο Διοικθτικι παραλαβι για χριςθ 

Τα περαιωμζνα τμιματα του ζργου δφναται να δοκοφν προσ χριςθ, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο 

άρκρο 29 (ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ) τθσ παροφςθσ, κακϊσ και ςτο άρκρο 169 του Ν4412/2016. 

 

ΑΘΟ 21ο: Ρροςωρινι - οριςτικι παραλαβι, χρόνοσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ 

21.1 Σε ότι αφορά τθν προςωρινι παραλαβι, το χρόνο υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ των ζργων και τθν 

οριςτικι παραλαβι του ζργου εφαρμόηονται τα άρκρα 170, 171, 172 του Ν.4412/2016. 

21.2 Για τθν Ρροςωρινι παραλαβι εκτόσ των άλλων ςτο άρκρο 170 του Ν4412/2016 ιςχφουν τα 

ακόλουκα: 

α. Μετά τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν το ζργο παραλαμβάνεται προςωρινά. Με τθν 

προςωρινι παραλαβι ελζγχονται οι εργαςίεσ ποςοτικά και ποιοτικά. Οι εργαςίεσ ςυμπλθρωματικϊν 

ςυμβάςεων παραλαμβάνονται μαηί με τισ εργαςίεσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

β. Θ προςωρινι παραλαβι διενεργείται μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου 

δθλαδι από τθν θμερομθνία που ςτθ ςχετικι βεβαίωςθ φζρεται ωσ θμερομθνία που αυτό περατϊκθκε 

ι, ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 168, από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ 

περάτωςθσ των εργαςιϊν, αν υποβλθκοφν από τον ανάδοχο, μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τισ πιο πάνω 

θμερομθνίεσ, θ τελικι επιμζτρθςθ και το μθτρϊο του ζργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βαςικά ςτοιχεία 

του ζργου «όπωσ καταςκευάςτθκε». Αν θ τελικι επιμζτρθςθ και το μθτρϊο του ζργου υποβλθκοφν από 

τον ανάδοχο μεταγενζςτερα, θ πιο πάνω προκεςμία για τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ αρχίηει από τθν 

υποβολι τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ και του μθτρϊου ζργου. Αν δεν υποβλθκεί τελικι επιμζτρθςθ και το 

μθτρϊο ζργου από τον ανάδοχο, θ προκεςμία για τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ αρχίηει από τθν 

κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ που ςυντάχκθκε από τθν υπθρεςία. Αν θ παραλαβι 

δεν διενεργθκεί ι το πρωτόκολλο δεν εγκρικεί μζςα ςτισ πιο πάνω προκεςμίεσ, θ παραλαβι κεωρείται 
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ότι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθν υποβολι από τον ανάδοχο ςχετικισ 

ειδικισ όχλθςθσ για τθ διενζργειά τθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του 

ζργου οι πεικαρχικζσ ποινζσ που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 141. Αν ο ανάδοχοσ δεν 

παραςτεί κατά τθν παραλαβι ι υπογράψει «με επιφφλαξθ» το ςχετικό πρωτόκολλο, θ παραλαβι 

κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι ειδικισ όχλθςθσ. 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων κακορίηεται το περιεχόμενο του 

«μθτρϊου ζργου», τα τεφχθ, οι εκκζςεισ, τα ςχζδια, οι πίνακεσ, τα θλεκτρονικά δεδομζνα και τα λοιπά 

ςτοιχεία που το ςυνοδεφουν, κακϊσ και θ μορφι των ςτοιχείων αυτϊν. Με προεδρικό διάταγμα που 

εκδίδεται με πρόταςθ του ίδιου Υπουργοφ κακορίηονται οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςτον ανάδοχο ςε 

περίπτωςθ μθ υποβολισ του μθτρϊου, θ διαδικαςία επιβολισ των κυρϊςεων, τα αρμόδια όργανα, 

κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα 

21.3 Για το χρόνο υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου εκτόσ των άλλων που αναφζρονται ςτο άρκρο 

171 του Ν4412/2016 : Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και 

υποχρεοφται ςτθ ςυντιρθςι του, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 157 και τθν παρ. 2 του 

άρκρου 172 του Ν.4412/2016 και μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, 

ορίηεται γενικά ςε δεκαπζντε (15) μινεσ, υπό τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ ςτθν περίπτωςθ που κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ιταν θ προςαφξθςθ του χρόνου 

εγγφθςθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ ςτ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 86 του Ν.4412/2016. Σε 

εντελϊσ ειδικζσ περιπτϊςεισ μπορεί με τα ςυμβατικά τεφχθ να ορίηεται μεγαλφτεροσ χρόνοσ εγγφθςθσ 

ενδεχομζνωσ και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμωσ μεγαλφτεροσ από τρία (3) ζτθ. Για ζργα 

προχπολογιςμοφ δθμοπράτθςθσ μζχρι 250.000 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ, εφόςον θ φφςθ των εργαςιϊν το 

επιτρζπει ι για ζργα που δεν νοείται μακροχρόνια ςυντιρθςι τουσ, μπορεί με τα ςυμβατικά τεφχθ να 

κακορίηεται χρόνοσ εγγφθςθσ μικρότεροσ των δεκαπζντε (15) μθνϊν. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ αρχίηει από τθ 

βεβαιωμζνθ περάτωςθ των εργαςιϊν αν μζςα ςε δφο (2) μινεσ από αυτι υποβλθκεί από τον ανάδοχο θ 

τελικι επιμζτρθςθ, άλλωσ από τθν θμερομθνία που υποβλικθκε ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο 

ςυντάχκθκε θ τελικι επιμζτρθςθ. 

21.4 Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

επικεωρεί τακτικά τα ζργα, να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ 

τουσ. Εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν κλοπϊν ι βανδαλιςμϊν από τθ χριςθ, εφόςον δεν 

οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου εκτελοφνται με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και θ δαπάνθ αποδίδεται 

ςτον ανάδοχο ι οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται από τθν υπθρεςία. Αν ο ανάδοχοσ παραλείπει τισ 

υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων κατά το χρόνο εγγφθςθσ, οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ μπορεί 

να εκτελεςκοφν από τθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςμό του υπόχρεου 

αναδόχου ι όπωσ αλλιϊσ προβλζπεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Οι εργαςίεσ και ενζργειεσ ςυντιρθςθσ 

καταγράφονται ςε ειδικό τεφχοσ ο μορφότυποσ του οποίου και θ ςυχνότθτα καταγραφισ προβλζπεται 

ςτα ςυμβατικά τεφχθ ι ςυμφωνοφνται με τθν διευκφνουςα υπθρεςία. 

21.5 Για τθν Οριςτικι παραλαβι εκτόσ των άλλων ςτο άρκρο 172 του Ν4412/2016 ιςχφουν τα 

ακόλουκα: 

α. Στθν οριςτικι παραλαβι εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τθν προςωρινι παραλαβι των παραγράφων 

3, 5 και 6 του άρκρου 170, όςον αφορά τισ αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ για το αντικείμενο τθσ οριςτικισ 

παραλαβισ. 

β. Θ οριςτικι παραλαβι γίνεται μετά τθν προςωρινι και τθν πάροδο του χρόνου υποχρεωτικισ από τον 

ανάδοχο ςυντιρθςθσ. Ρρζπει να διενεργθκεί μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τότε που λιγει ο χρόνοσ 

εγγφθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 171. Αν θ οριςτικι παραλαβι δεν διενεργθκεί μζςα ςε αυτιν τθν 

προκεςμία, κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι από τον 
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ανάδοχο ςχετικισ ειδικισ όχλθςθσ για τθ διενζργειά τθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του 

φορζα καταςκευισ του ζργου οι πεικαρχικζσ ποινζσ που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 141. Αν 

θ προςωρινι παραλαβι δεν ζχει διενεργθκεί μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι, διενεργείται ταυτόχρονα 

προςωρινι και οριςτικι παραλαβι. 

γ. Κατά τθν οριςτικι παραλαβι θ επιτροπι παραλαβισ παραλαμβάνει το ζργο όςον αφορά τθν καλι 

κατάςταςθ των εργαςιϊν. 

δ. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου ο ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ 

Κϊδικα. Σε περιπτϊςεισ ειδικϊν ζργων, με τα ςυμβατικά τεφχθ μπορεί να ορίηονται πρόςκετεσ ευκφνεσ 

ι υποχρεϊςεισ του αναδόχου και μετά τθν οριςτικι παραλαβι. 

ε. Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και τθσ παρ. 3 του άρκρου 178 εφαρμόηονται είτε θ 

οριςτικι παραλαβι διενεργθκεί πραγματικά είτε ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

ςτ. Θ ςυντζλεςθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ αποτελεί τθν αφετθρία τθσ παραγραφισ των απαιτιςεων του 

αναδόχου από τθν εργολαβικι ςφμβαςθ που δεν ζχουν ιδθ παραγραφεί, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

η. Αν θ παραλαβι ςυντελεςκεί αυτοδίκαια και διαπιςτωκοφν εκ των υςτζρων διαφορζσ ςτισ ποςότθτεσ 

των εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να επιςτρζψει το εργολαβικό αντάλλαγμα 

που ζχει καταβλθκεί για τισ εργαςίεσ αυτζσ. 

θ.  Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν οριςτικι παραλαβι κάκε δθμόςιου ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ 

και Υγείασ (Φ. Α. Υ.). 

 

ΑΘΟ 22ο Μθτρϊο του ζργου- Οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 

22.1 Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ, χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, μετά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Βεβαίωςθσ 

Ρεράτωςθσ των εργαςιϊν μζςα ςε δυο (2) μινεσ να υποβάλει τθν Τελικι Επιμζτρθςθ και το Μθτρϊο 

του ζργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου «όπωσ καταςκευάςτθκε» ςφμφωνα με 

το άρκρο 170 παρ.2 του Ν.4412/2016. Με τθν με αρικ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1956/Β/7-7-2017) 

απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν κακορίηεται το περιεχόμενο του «μθτρϊου 

ζργου». 

Ραράλειψθ υποβολισ του Μθτρϊου του Ζργου ςυνεπάγεται τθ μθ υπογραφι τθσ, κατά τθν παρ. 2 του 

άρκρου 170 του Ν. 4412/2016, τελικισ επιμζτρθςθσ, επί πλζον ςυνεπάγεται τθν ςφνταξθ και εκτφπωςι 

του από τθν Υπθρεςία ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. Οι δαπάνεσ για τθν τιρθςθ και 

παραγωγι όλων των παραπάνω ςτοιχείων του παρόντοσ άρκρου κεωροφνται ότι περιλαμβάνονται 

ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ προςφοράσ του Αναδόχου. 

22.2  Ο ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει, μαηί με τα ςχζδια από τθν εκτζλεςθ πλιρεισ οδθγίεσ 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων και ςτα Ελλθνικά, όπωσ και τεχνικά εγχειρίδια και 

καταλόγουσ ανταλλακτικϊν ςε πζντε (5) αντίτυπα, των Μθχανθμάτων που τυχόν εγκαταςτάκθκαν από 

αυτόν και για κάκε μια κζςθ. 

22.3 Ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επίςθσ φάκελο προεκτίμθςθσ τθσ δαπάνθσ τακτικισ 

ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ, με βάςθ το μθτρϊο του ζργου και εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, 

που αφοροφν ςε φκορζσ λόγω ςυνικουσ χριςθσ του ζργου. 

22.4 Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι παραλαβι κάκε δθμόςιου ζργου είναι ο Φάκελοσ 

Αςφάλειασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.), ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ΔΕΕΡΡ/ οικ.433/ 19.9.2000 ΒΜ176) του 

Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. 

 

ΑΘΟ 23ο: Αςφαλίςεισ 
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Σφμφωνα με το άρκρο 144 παρ.4. Για τθν πλθρότθτα των εκπονοφμενων μελετϊν, τον αρτιότερο 

ςχεδιαςμό, τθν καλφτερθ διοίκθςθ και επίβλεψθ και τθν ζντεχνθ καταςκευι του ζργου, υποχρεοφνται ο 

μελετθτισ, ο ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου και ο τεχνικόσ ςφμβουλοσ να αςφαλίηουν τθ μελζτθ, τθν 

καταςκευι του ζργου και τισ υπθρεςίεσ τεχνικοφ ςυμβοφλου αντίςτοιχα, κατά παντόσ κινδφνου, 

περιλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων ηθμιϊν από ανωτζρα βία. 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ορίηονται τα ζργα, οι μελζτεσ και οι 

υπθρεςίεσ που υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ, οι αςφαλιηόμενοι κίνδυνοι, θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ, θ 

διαδικαςία διαπίςτωςθσ τθσ επζλευςθσ του κινδφνου και τθσ καταβολισ του αςφαλίςματοσ, τα ελάχιςτα 

όρια αςφαλιςτικϊν καλφψεων, οι αποδεκτζσ εξαιρζςεισ και οι μζγιςτεσ απαλλαγζσ, θ ζναρξθ εφαρμογισ 

τθσ υποχρζωςθσ αςφάλιςθσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 

τα ζργα των οποίων ο προχπολογιςμόσ χωρίσ το ΦΡΑ υπερβαίνει το ποςό των πεντακοςίων χιλιάδων 

(500.000) ευρϊ αςφαλίηονται υποχρεωτικά». 

Το αντικείμενο τθσ αςφάλιςθσ περιλαμβάνει και τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων για λόγουσ μθ 

εφαρμογισ των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων και πρόκλθςθσ υποβάκμιςθσ του Ρεριβάλλοντοσ κατά τθν 

διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.1650/86 για τθν προςταςία του 

Ρεριβάλλοντοσ. 

Κα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ /εγκαταςτάςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει - με μζριμνα και δαπάνθ του να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που να 

καλφπτουν κατ' ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα κ αντικείμενα αςφάλιςθσ) που αναφζρονται ςτο 

παρόν άρκρο. Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια προςκομίηονται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του 

ζργου. 

Για το παρόν ζργο προχπολογιςμοφ 310.000,00€ με ΦΠΑ, ο ΚτΕ απαιτεί την αςφάλιςη του ςτο ποςό τησ 

Σφμβαςησ. Το αςφαλιςτήριο θα πρζπει να περιζχει τα ελάχιςτα απαιτοφμενα από τη Νομοθεςία ςτοιχεία 

και να κατατεθεί από τον Ανάδοχο για ζγκριςη ςφμφωνα με το άρθρο 23.3.3. του παρόντοσ 

23.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

23.1.1  Κατά τθν ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να 

ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ Νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα ςφναψθσ των 

αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων. 

23.1.2  Ομοίωσ οφείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςφαλίςεων Νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

να ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

23.1.3  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. 

23.1.4  Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 102 του Ν.Δ. 

400/1970. οι ανταςφαλίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του Ν.Δ. 400/1970 και ςυνεπϊσ δεν γίνονται 

δεκτζσ ωσ αςφαλιςτιρια του Ζργου. 

23.1.5 Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα, ι ςτθν αλλοδαπι, κα 

προςυπογράφεται από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ και διζπεται από το Ν.Δ. 400/1970, 

όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 118/ 1985. 

23.1.6 Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ 

υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Αναδόχου που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ του Ζργου, ιδιαίτερα ςε 

ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, 

προνόμια, περιοριςμοφσ κλπ. Και ο Ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν 

αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι και πράγματα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των πιο πάνω 

αςφαλιςτθρίων. 

23.1.7  Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ: κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Κα 

περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου, τθσ 
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υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν. Κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ του ΚτΕ. Θ ζγκριςθ του 

ΚτΕ ζχει τθν ζννοια του ελζγχου και τθσ εκ μζρουσ του αποδοχισ ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν 

ςυμβάςεων ανταποκρίνονται με επάρκεια ςτουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων τθσ 

Σ.Υ. 

23.1.8  Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου που αποτελεί Αςφαλιςτικό 

βάροσ και που είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ αςφαλίςεωσ, κα 

γίνεται με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 

23.1.9  Οι γενικοί όροι αςφαλίςεωσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από τον Νόμο 487 / 

76 και το Ρ.Δ. 237 / 86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από τουσ 

όρουσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. 

 Οι αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ κα λειτουργοφν νόμιμα, με δόκιμθ δραςτθριότθτα, ςε χϊρεσ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ε.Ο.Χ., κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που 

αναλαμβάνουν για το παρόν ζργο και κα μποροφν να αςφαλίηουν παρεμφερι ζργα χωρίσ να 

παραβιάηονται οι όροι των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ και θ Ελλθνικι Νομοκεςία. Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα να 

ελζγχει τθν φερεγγυότθτα των αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν υποβολι 

οποιωνδιποτε κατάλλθλων ςτοιχείων λυςιτελοφσ ελζγχου. Οπωςδιποτε, μαηί με το αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο κα πρζπει να υποβάλλεται ενθμερωτικό φυλλάδιο ςχετικό με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

αςφαλιςτικισ εταιρείασ και ςθμείωμα που να αναφζρει παρεμφερι ζργα που ζχει αςφαλίςει ςτθν 

Ελλάδα. 

23.1.10 α) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθν διάκεςθ των αςφαλιςτικϊν κάκε ςτοιχείο από τθν 

Τεχνικι Ρροςφορά που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ και κάκε αντίςτοιχο ςτοιχείο που ζχει κζςει ο ΚτΕ, 

υπόψθ των διαγωνιηόμενων, όπωσ επίςθσ και τισ εν ςυνεχεία ζρευνεσ και μελζτεσ που εκτζλεςε-

ςυνζταξε ωσ Ανάδοχοσ Επίςθσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, 

αποκθκϊν του κλπ. από τουσ εκπροςϊπουσ των αςφαλιςτϊν, αν του το ηθτοφν. Επιςθμαίνεται ακόμθ ότι 

για κάκε πρόκλθςθ φκοράσ ι βλάβθσ που κα ςυμβεί ςτο ζργο από οποιαδιποτε αιτία ακόμθ και από 

ανωτζρα βία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τόςο τον ΚτΕ όςο και τουσ αςφαλιςτζσ του. 

β) Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα -να επικοινωνεί απ' ευκείασ με τουσ αςφαλιςτζσ -να παρζχει ςτουσ 

αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο Ανάδοχοσ -να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του 

παρατθριςεων και ελζγχων. Θ υπό του ΚτΕ άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωμα 

του Αναδόχου για οποιαςδιποτε φφςθσ αποηθμιϊςεισ. γ) Κατά τθν υποβολι του αςφαλιςτθρίου 

ςυμβολαίου οι Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ κα πρζπει να ςυνυποβάλλουν και διλωςθ, ςτθν οποία να 

αναφζρουν ότι ζλαβαν γνϊςθ του παρόντοσ άρκρου τθσ Σ.Υ. περί « Αςφαλίςεων » και ότι με το 

αςφαλιςτιριο καλφπτονται πλιρωσ και χωρίσ καμία εξαίρεςθ όλοι οι όροι και απαιτιςεισ που 

αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο τθσ Σ.Υ. Διαφορετικά ο ΚτΕ χωρίσ προειδοποίθςθ, μπορεί να ςυνάψει το 

υπόψθ αςφαλιςτιριο με αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ προτίμθςισ του ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με 

δαπάνεσ του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του 

ςαν πλθρεξοφςιοσ. 

23.1.12 Εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω: α) Οι αλλοδαπζσ και ςυνεπϊσ και οι 

Ελλθνικζσ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ υπόκεινται υποχρεωτικά ςτθν αρμοδιότθτα των Ελλθνικϊν 

Δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που ζρχεται ςε αντίκετθ προσ κανόνα Δθμοςίασ Τάξεωσ του 

άρκρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400 / 1970 είναι άκυρο. β) Αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δε κα 

γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν επικυρωκεί από φορζα αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων 

αντιγράφων. γ) Θ αποηθμίωςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ κρίνεται από το δίκαιο του τόπου ςφνταξθσ 

και εκτζλεςθσ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, αδιάφορα εάν αυτι παραπζμπει ςε ξζνουσ κανόνεσ. Το ίδιο 

ιςχφει για τθν κεμελίωςθ τθσ αντικειμενικισ ευκφνθσ, θ οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 
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23.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ 

23.2.1 Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρίασ, ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ 

ςφμβαςθσ, ι αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςε 15 θμζρεσ από τθ ςχετικι 

ειδοποίθςθ. Σε περίπτωςθ που Ανάδοχοσ παραλείψει, ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ 

του υποχρεϊςεισ, ι οι αςφαλίςεισ που ςυνομολογιςει κρικοφν από το ΚτΕ ςαν μθ ςυμβατζσ με τισ 

αντίςτοιχεσ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ, ο ΚτΕ δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ του 

Αναδόχου τθν(τισ) αντίςτοιχθ(εσ) αςφαλιςτικι (εσ) ςφμβαςθ(εισ) ςτθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με 

ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του ςαν πλθρεξοφςιοσ. Τα αςφάλιςτρα και οι ςχετικζσ δαπάνεσ 

ςφναψθσ τθσ(των) ςφμβαςθ(εων) κα καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν 

από τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ, κα επιβαρφνονται με τον 

νόμιμο τόκο υπερθμερίασ. Σε περίπτωςθ που παρζλκει τρίμθνο χωρίσ θ καταβολι να ζχει ςυντελεςκεί, ο 

ΚτΕ ζχει το δικαίωμα: -να ςυμψθφίςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με επόμενθ 

πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. -ι να εκπζςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) 

από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ εγγυιςεισ που ζχει ςτα χζρια του -ι να αναηθτιςει το οφειλόμενο ποςό 

(με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ είςπραξθσ οφειλισ προσ το Δθμόςιο. Οι τόκοι 

υπερθμερίασ κα υπολογίηονται: -για τα αςφάλιςτρα, από τθν θμερομθνία καταβολισ τουσ και -για τα 

λοιπά ζξοδα από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο των οφειλόμενων ποςϊν . 

23.2.2 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί, ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το 

οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, ο ΚτΕ, για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των αςφαλιςτθρίων, 

δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με χρζωςθ και για λογαριαςμό του 

Αναδόχου, μετά τθν προθγοφμενθ ειδοποίθςι του. Σε τζτοια περίπτωςθ, θ εκ μζρουσ του ΚτΕ είςπραξθ 

των ποςϊν των αςφαλίςτρων που κατζβαλε, προςαυξθμζνων με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, κα γίνεται 

ςφμφωνα με τθν παρ.22.2.1. Οι τόκοι υπερθμερίασ κα προςμετροφνται από τθν θμερομθνία καταβολισ 

των αςφαλίςτρων. 

23.2.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτον(ςτουσ) δικαιοφχο(ουσ) κάκε ποςό που δεν μπορεί να 

ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κλπ. ςφμφωνα με τουσ όρουσ των 

αςφαλιςτθρίων. Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα -να παρακρατεί το 

αντίςτοιχο ποςό από τθν επόμενθ καταβολι προσ τον Ανάδοχο -ι να εκπίπτει το αντίςτοιχο ποςό από 

τισ εγγυιςεισ που ζχει ςτα χζρια του 

23.2.4  Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι 

ςφμβαςθ, παραλείψει, ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμία κλπ., για 

οποιαδιποτε λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςι τθσ μθ 

εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ, ι βλάβθσ, ι καταβολισ αποηθμίωςθσ κλπ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ο ΚτΕ, ςε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει το αντίςτοιχο ποςό και κα το 

ςυμψθφίςει με τθν προσ τον Ανάδοχο προςεχι πλθρωμι του. Εάν δεν προβλζπεται προςεχισ πλθρωμι, 

ο ΚτΕ κα το εκπζςει από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ εγγυιςεισ που ζχει ςτα χζρια του. 

23.2.5 Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το Ζργο, 

ςε οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων κινδφνων από τον 

ΚτΕ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 

23.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΡΑΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΡΕΙΟΔΟ ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΡΟ ΤΗΝ ΥΡΟΓΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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23.3.1  Ο ζλεγχοσ από τον ΚτΕ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων των οποίων θ αςφαλιςτικι περίοδοσ 

αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ανάκεςθσ κα γίνει δζκα (10) θμερϊν από τθν υποβολι πλιρων 

των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων (εντόσ μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ). 

23.3.2  Στθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ των παρακάτω παραγράφων 23.5.1, 

23.5.2 και 23.5.3 

23.3.3. Ο ζλεγχοσ από τον ΚτΕ κα αφορά: -τθν φερεγγυότθτα των προτεινόμενων αςφαλιςτικϊν εταιριϊν 

-τθν ςυμβατότθτα των όρων των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων προσ τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου 

και τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ Σ.Υ. 

23.3.4. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και το αργότερο εντόσ δζκα 

πζντε (15) θμερϊν, να προςκομίςει απαραιτιτωσ «Βεβαίωςθ Αςφάλιςθσ» (Cover Note), όπου να 

αναφζρονται οι αςφαλιςτικζσ καλφψεισ και τα όρια αποηθμίωςθσ που κα περιλαμβάνει το 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, τα παραπάνω ςυμβόλαια και τα ποςά καλφψεων αυτϊν κα ζχουν 

απαραιτιτωσ τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να 

υποβλθκεί το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

23.4  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

23.4.1   Λςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο 15ο άρκρο τθσ ΓΣΥ. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει τόςο για το 

θμεδαπό όςο και για το αλλοδαπό προςωπικό 

23.4.2 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων και του 15ου άρκρου τθσ ΓΣΥ. ιςχφουν για όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ του ζργου. 

23.5 ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥ»  

23.5.1 ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΕΝΑΝΤΛ ΥΛΛΚΩΝ ΗΘΜΛΩΝ 

23.5.1.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ "κατά παντόσ κινδφνου" και ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ των Συμβατικϊν Τευχϊν του ζργου, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία, τθ ςυνολικι αξία του 

υπό καταςκευι Ζργου, όπωσ αυτι κα ζχει προςδιοριςκεί ςτο τεφχοσ τθσ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

του. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ τυχόν περαιτζρω αναπροςαρμογζσ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 

ποςοφ. 

23.5.1.2  Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ, ι καταςτροφισ, 

μερικισ ι ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, όπωσ απεργίεσ, 

κοινωνικζσ ταραχζσ, τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, δολιοφκορζσ, κακοτεχνίεσ, λανκαςμζνθ μελζτθ ι/και 

καταςκευι, ελαττωματικά υλικά (manufacturer's risk), τυχαία περιςτατικά (φωτιά, ανκρϊπινο λάκοσ 

κλπ), λανκαςμζνθ εργαςία, ελλιπι ςυντιρθςθ, κακι λειτουργία του ζργου κλπ. Επίςθσ θ αςφαλιςτικι 

κάλυψθ κα παρζχεται για: -Βλάβεσ/ καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

ζςτω και εξαιρετικά ςπάνιασ εμφάνιςθσ. -Βλάβεσ/ καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το 

Ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα ςυμβάντα. Πμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα Ράςθσ 

Φφςεωσ Υλικά από τθν παραλαβι τουσ μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο Ζργο. 

23.5.1.3  Το αςφαλιςτιριο κα καλφπτει και τθν περίοδο υποχρεωτικισ Συντιρθςθσ του Ζργου. Θ 

διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και λιγει με τθν Οριςτικι Ραραλαβι 

του Ζργου. 

23.5.1.4  Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθν περιλαμβάνει ηθμιζσ (οι οποίεσ εξαιροφνται 

διεκνϊσ) προκαλοφμενεσ από τισ ακόλουκεσ -και μόνο αυτζσ- αιτίεσ. α ανταρτικι δράςθ, πόλεμο, 

ειςβολι εχκρικισ δφναμθσ ςτθ χϊρα, εμφφλιο πόλεμο, ςταςίαςθ ι κατάλυςθ τθσ ςυνταγματικισ τάξθσ 

τθσ χϊρασ. β Λονιςμό, ακτινοβολία ι μόλυνςθ ραδιενζργειασ από πυρθνικό καφςιμο ι κατάλοιπα από 

καφςθ πυρθνικοφ καυςίμου. γ. ωςτικά κφματα προςκλθκζντα από αεροπλάνο ι άλλα ιπτάμενα 

αντικείμενα κινοφμενα με ταχφτθτα ίςθ προσ τθν ταχφτθτα του ιχου, ι με υποθχθτικι ταχφτθτα. 
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23.5.1.5  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε ετιςια βάςθ, να ηθτεί από τουσ αςφαλιςτζσ του, τθν 

αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ παραπάνω αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με τθν πραγματικι αξία 

του Ζργου, λαμβανόμενθσ υπόψθ και τθσ Ανακεϊρθςθσ. 

231.5.1.6 Στθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του 

δικαιϊματοσ τθσ υπαςφάλιςθσ. 

23.5.1.7 Με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα καλφπτονται κατά παντόσ κινδφνου και οι μόνιμεσ ι/και 

προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ και θ τυχόν "παρακείμενθ περιουςία" κακϊσ επίςθσ και ο 

πάςθσ φφςεωσ εξοπλιςμόσ ςτθν περιοχι του Ζργου, που κα χρθςιμοποιθκεί για το Ζργο, ςφμφωνα με τθ 

ςχετικι περιγραφι τουσ από τον Ανάδοχο. 

 

23.5.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΤΩΝ 

23.5.2.5 Αντικείμενο αςφάλιςθσ 

Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ "ΑΣΤΛΚΘ ΕΥΚΥΝΘ" του Αναδόχου ζναντι Τρίτων και οι 

αςφαλιςτζσ κα υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε Τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ ι κάνατο, 

ψυχικι οδφνθ ι θκικι βλάβθ και για υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα ι κινθτά ι και ηϊα, που 

προξενοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Ρεριόδου Μελετϊν-Καταςκευϊν και Ρεριόδου Συντιρθςθσ 

εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ ηθμιϊν του Ζργου και 

διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, και εφόςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο τθσ αςφάλιςθσ περιλαμβάνει και τθν αςτικι 

ευκφνθ ζναντι τρίτων για λόγουσ μθ εφαρμογισ των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων και πρόκλθςθσ 

υποβάκμιςθσ του Ρεριβάλλοντοσ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Νόμου 1650/86 για τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. Κα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ 

ιδιοκτθςίεσ/εγκαταςτάςεισ 

23.5.2.6  Διάρκεια τθσ Αςφάλιςθσ 

Ι ευκφνθ των αςφαλιςτϊν αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και λιγει με τθν Οριςτικι Ραραλαβι 

του Ζργου. 

23.5.2.7  Πρια Αποηθμίωςθσ (1) Τα ελάχιςτα όρια αποηθμίωςθσ για τα οποία κα πραγματοποιείται θ 

αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι Τρίτων, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του Ζργου, κα ανζρχονται ςε 

ποςά που κα εγκρίνονται από τθν Υπθρεςία, και κα διακρίνονται τουλάχιςτον ςτα κατωτζρω 

αντικείμενα και ποςοςτϊςεισ τουσ: 

α Για υλικζσ ηθμιζσ (κετικζσ ι αποκετικζσ) ςε πράγματα Τρίτων ανεξάρτθτα από τον αρικμό των τυχόν 

ηθμιωκζντων Τρίτων 

β. Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο Τρίτων, κατά άτομο 

γ. Για ςωματικι Βλάβθ ι κάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατφχθμα, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των 

πακόντων 

δ. Το ακροιςτικό ανϊτατο όριο ευκφνθσ Αςφαλιςτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ 

κάλυψθσ ζναντι Τρίτων, κατά τθ περίοδο εκτζλεςθσ του Ζργου. 

(2) Ο Ανάδοχοσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ για τθν Αςτικι Ευκφνθ ζναντι Τρίτων και κατά τθν περίοδο 

Συντιρθςθσ του Ζργου. Το ανϊτατο ακροιςτικό όριο ευκφνθσ των Αςφαλιςτϊν κα ανζρχεται ςτο 50% 

του αντίςτοιχου ποςοφ, το οποίο ιςχφει κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του Ζργου. 

(3) Στο αςφαλιςτιριο κα προβλζπεται και κάλυψθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ του Αναδόχου ζναντι του 

απαςχολοφμενου ςτο ζργο του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ για τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ (ευκφνθ 

εργοδότου). Τα προβλεπόμενα ελάχιςτα όρια αποηθμιϊςεων (πζραν των αποηθμιϊςεων τθσ βαςικισ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, π.χ. Λ.Κ.Α.) κα προςδιορίηονται α) ανά άτομο και ατφχθμα, β) ςε περίπτωςθ 
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ομαδικοφ ατυχιματοσ και γ) το ακροιςτικό ανϊτατο όριο ευκφνθσ για όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. 

 

23.5.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ "ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

23.5.3.5 Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο "κατά παντόσ κινδφνου κα καλφπτεται και ο Κφριοσ ι Βαςικόσ 

(Ειδικόσ και Συνικθσ "Βαρζωσ Τφπου") Μθχανικόσ Εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν 

καταςκευι του Ζργου. 

23.5.3.6 Στο Αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και τθν 

ταυτότθτα των αντίςτοιχων Μθχανθμάτων. Θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για αξίεσ 

αντικατάςταςθσ των μθχανθμάτων με καινοφργια, αντίςτοιχου τφπου ι τουλάχιςτον ίδιασ 

δυναμικότθτασ. 

23.5.3.7 Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ 

(εξαιροφμενων των ίδιων εςωτερικισ φφςεωσ μθχανικϊν ι/και θλεκτρολογικϊν βλαβϊν), που 

οφείλονται ι προκαλοφνται από Ανωτζρα Βία, Ανκρϊπινο λάκοσ ι/και τυχαία περιςτατικά. 

23.5.3.8 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον ΚτΕ 

αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμία ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κλπ. ακόμθ και για τθν περίπτωςθ ανωτζρασ 

βίασ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ.23.5.1.4. 

23.5.3.9 Θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων κα καλφπτει και τθν μετακίνθςθ, τθν μεταφορά και τουσ 

αναγκαίουσ ελιγμοφσ όλων των μθχανθμάτων προσ και από τθν περιοχι του Ζργου. Ι ευκφνθ των 

αςφαλιςτϊν εκτείνεται ςε όλθ τθ χρονικι περίοδο από τθν άφιξθ ςτθν περιοχι του ζργου μζχρι τθν 

απομάκρυνςι τουσ από αυτό. 

23.5.3.10 Θ αςφάλιςθ «κατά παντόσ κινδφνου» των μθχανθμάτων ζργων μπορεί να γίνεται με 

ανεξάρτθτο ενιαίο αςφαλιςτιριο, το οποίο ο Ανάδοχοσ ενδεχόμενα να διατθρεί ςε ιςχφ για μζροσ ι το 

ςφνολο του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ του. Στθν περίπτωςθ αυτι, για να αποφεφγεται διπλι αςφάλιςθ ο 

Ανάδοχοσ κα προςκομίςει ςχετικι βεβαίωςθ από τθν Αςφαλιςτικι Εταιρεία ότι τα Μθχανιματα τα 

οποία 

κα χρθςιμοποιιςει ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο «καλφπτονται για τισ ίδιεσ ηθμιζσ τουσ με το Αςφαλιςτιριο 

υπ'αρικμ το οποίο είναι ςε ιςχφ και ανανεϊνεται κανονικά». Οι όροι αςφάλιςθσ και οι αποηθμιϊςεισ 

ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ κα πρζπει να ανζρχονται ςε ποςά που κα εγκρίνονται από τθν Υπθρεςία, 

από τουσ όρουσ που αναφζρκθκαν παραπάνω. 

 

23.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΓΩΝ (Μ.Ε.) 

23.6.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνα ςε αςφαλιςτικι εταιρεία, ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα Νομοκεςία, τα αυτοκίνθτα και τα αυτοκινοφμενα μθχανιματα ζργων που προορίηονται για τισ 

ανάγκεσ και τθν εξυπθρζτθςθ των Ερευνϊν, Καταςκευϊν και ςυντιρθςθσ του Ζργου, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 

23.6.2  Υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των όρων και τθ φφλαξθ των ανωτζρω Αςφαλιςτθρίων είναι ο 

Ανάδοχοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα επιδεικνφει ςτθ Επίβλεψθ για ζλεγχο, όποτε του ηθτθκεί. 

23.6.3  Ι ςφμβαςθ αςφαλίςεωσ αςτικισ ευκφνθσ από οχιματα, υποχρεωτικϊσ κα καταρτιςκεί 

εγγράφωσ, χωρίσ τα μζλθ να μποροφν να ςυμφωνιςουν εγκφρωσ άλλθ ρφκμιςθ. 

23.6.4  Διευκρινίηεται ότι τα αυτοκινοφμενα μθχανιματα ζργων πρζπει να ζχουν ατομικι αςφάλιςθ με 

βάςθ τον αρικμό κυκλοφορίασ τουσ και όχι τον αρικμό πλαιςίου τουσ. Ωσ αυτοκινοφμενα μθχανιματα 

ζργων , που εφοδιάηονται με πινακίδεσ Μ.Ε. ςφμφωνα με τθν πλζον πρόςφατθ ενθμζρωςθ του ςχετικοφ 

πίνακα από τθν Αρμόδια Επιτροπι Κατάταξθσ κεωροφνται τα αναφερόμενα παρακάτω: Φορτωτισ, 

εκςκαφζασ, εκςκαφζασ-φορτωτισ, τρακτζρ-κομπρεςζρ, φορτωτισ-κομπρεςζρ, προωκθτισ, ιςοπεδωτισ, 
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γερανόσ, αντλία ςκυροδζματοσ, μπετονιζρα αυτοφορτωνόμενθ, γεωτρφπανο, ςφφρα, υδραυλικι, 

μθχάνθμα εποφλωςθσ λάκκων, εκχιονιςτικό, γομωτισ, καδοφόρο, κόςκινο μθχανικό, εργοταξιακό 

αυτοκίνθτο (τάμπερ), χιονοδιαςτρωτιρασ, κλιμακοφόρο, αναβατόριο, θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ, 

αλατοδιανομζασ, εκτοξευτισ αςβεςτοκονιάματοσ, αμμοβολιςτικό, μεταφορικι ταινία, κλιματιςτικό, 

παραςκευαςτισ μπετόν, λιπαντισ, μετατοπιςτικό βαρζων αντικειμζνων, επεξεργαςτισ απορριμμάτων. 

Ρρζςα απορριμμάτων, πυροςβεςτικό, ςπαςτιρασ ελαςτικϊν-πλαςτικϊν, ςτακμόσ βάςθσ και 

καταβρεκτιρασ, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο μθχάνθμα απαιτείται για τθν ζντεχνθ και αςφαλι 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ παροφςασ εργολαβίασ. 

 

23.7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων τθσ παρ.22.5 κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι ακόλουκοι 

ειδικοί όροι: 

23.7.1  Στθν ζννοια τθσ λζξθσ Αςφαλιηόμενοσ περιλαμβάνεται ο Ανάδοχοσ και το πάςθσ φφςεωσ 

προςωπικό που αςχολείται με οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με αυτόν ςτα πλαίςια του 

ςυγκεκριμζνου Ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ) και το προςωπικό αυτοφ, οι τυχόν 

Υπεργολάβοι και οι Μελετθτζσ. 

23.7.2  Ο ΚτΕ, οι εκπροςωποφςεσ τον ΚτΕ Υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι Σφμβουλοι του 

ΚτΕ (και/ι των Υπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται Τρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με τθν εφαρμογι του παραρτιματοσ 

"Διαςταυροφμενθ ευκφνθ αλλιλων" (cross liability), το οποίο καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ των 

αςφαλιηόμενων φορζων. 

23.7.3  Θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται τυχόν κατά: 

-του Αναδόχου - και/ι των Μελετθτϊν - και/ι του ΚτΕ - και/ι των Εκπροςωπουςϊν τον ΚτΕ Υπθρεςιϊν -

και/ι μζρουσ ι ςυνόλου του προςωπικοφ των παραπάνω με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι 

ςυνυπευκυνότθτασ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμία από πράξθ ι παράλειψθ των παραπάνω προςϊπων, οι 

οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι Τρίτων, κα καταβάλει δε κάκε ποςό 

για βλάβθ και/ι ηθμία που προκλικθκε από πράξθ ι παράλειψθ των παραπάνω.   Ειδικότερα θ 

αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κλπ., που 

ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ωσ ανϊτατα 

όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν. 

23.7.4  Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του Ζργου, Ρροκειμζνου θ 

αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμία κλπ., αποηθμίωςθ, πρζπει να 

ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν εγγραφι για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ του ΚτΕ. Εφόςον ο ΚτΕ δεν 

παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ 

(ειδικζσ, ι άλλου είδουσ εντολι, ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ του Αναδόχου κατά τθσ 

αςφαλιςτικισ εταιρίασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ εκχωρείται ςτον ΚτΕ και θ αςφαλιςτικι 

εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ ςχετικι αποηθμίωςθ ςτον ΚτΕ, μετά 

από αίτθςθ του τελευταίου για το ςκοπό αυτό. Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του Αναδόχου ςτον ΚτΕ 

κατ'ουδζνα τρόπο τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθν 

Σφμβαςθ. 

23.7.5  Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά του ΚτΕ, των Συμβοφλων 

του, των ςυνεργατϊν του και των υπαλλιλων τουσ ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμία οφείλεται ςε 

πράξθ ι παράλειψθ, όχι θκελθμζνθ, των παραπάνω προςϊπων. 
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23.7.6  Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, τροποποιθκεί, ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ 

εταιρείασ, τόςο προσ τον Ανάδοχο, όςο και προσ τον ΚτΕ. 

23.7.7  Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων τθσ παραγράφου 22.5 κα καλφπτεται και θ ευκφνθ 

του ΚτΕ και/ι του προςωπικοφ των, που απορρζει από το άρκρο 9.2.2 του Αςτικοφ Κϊδικα (Ευκφνθ 

Ρροςτιςαντοσ). 

23.7.8  Με δεδομζνο ότι το ζργο αςφαλίηεται ςφμφωνα με τθν πραγματικι του αξία (Αρχικι Σφμβαςθ 

ςυν ςυμπλθρωματικζσ ςυμβάςεισ) θ αςφαλιςτικι εταιρεία παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 

υποαςφάλιςθσ. 

 

ΑΘΟ 24ο: Κιρυξθ ζκπτωτου 

Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ αν δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, όπωσ ορίηονται 

ςτο άρκρο 160 του Ν4412/2016. 

Θ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ και οι ςυνζπειεσ για τον Ανάδοχο, κλπ., κακορίηονται ςτο ίδιο άρκρο.  

 

ΑΘΟ 25ο: Ρλθροφοριακζσ Ρινακίδεσ 

25.1 Εκτόσ από όςα κακορίηονται ςτθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι Σιμανςθσ εκτελουμζνων ζργων "εντόσ και 

εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν" (εγκφκλιοσ ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/502/1.07.2003), ςθμειϊνεται ότι ο Ανάδοχοσ κα 

επιβαρυνκεί με τθ δαπάνθ των προςκζτων ενδεικτικϊν και πλθροφοριακϊν πινακίδων που κα 

τοποκετθκοφν ςτισ ειςόδουσ των περιοχϊν του ζργου και που κα φζρουν τον τίτλο τθσ εργολαβίασ, το 

όνομα τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ και τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, το όνομα του Αναδόχου και το όνομα 

του μελετθτι του ζργου, κακϊσ και οιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που κα ηθτιςει θ Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

25.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετεί ςε δυο (2) τουλάχιςτον εμφανι ςθμεία, πινακίδεσ που να 

αναγράφουν όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία του ζργου που αναφζρονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο- για 

τισ κζςεισ τουσ, διαςτάςεισ τουσ κλπ ςτοιχεία, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. 
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