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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΑΡΙΡΟ 1ο : ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ Ε..Τ. - ΟΡΚΜΟΚ 

1.1. Σο παρόν τεφχοσ τθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.) αφορά ςτουσ Γενικοφσ και 
Ειδικοφσ Όρουσ και υμπλθρωματικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, με βάςθ τισ οποίεσ και ςε ςυνδυαςμό 
με τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, τισ ιςχφουςεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, τα διαγράμματα, μελζτεσ, 
τυπικζσ διατομζσ κλπ, που κα χορθγθκοφν από τθν Τπθρεςία, κακϊσ και τισ ζγγραφεσ διαταγζσ τθσ, κα 
εκτελεςκεί το ζργο τθσ επικεφαλίδασ. 

1.2. Όπου ςτα άρκρα τθσ παροφςασ ΕΤ αναφζρεται ι γίνεται παραπομπι ςε εδάφια τθσ ΣΤ ι ςε 
λοιπζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ νοείται ότι ιςχφουν τα περιγραφόμενα ςτισ Εκνικζσ Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ). 

Όςα από τα εν ιςχφ εκνικά κανονιςτικά κείμενα (Τπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Προδιαγραφζσ κλπ) 
δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ εγκρικείςεσ ΕΣΕΠ ι δεν περιλαμβάνονται ςτο κεματολόγιο αυτϊν, 
εξακολουκοφν να ιςχφουν με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα εναρμονιςμζνα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που ζχουν κεςπιςτεί με τισ ςχετικζσ ΚΤΑ. 

1.3. Για τθν εργολαβία που αναφζρεται ςτθν "εκτζλεςθ ι καταςκευι του ζργου" τθσ επικεφαλίδασ 
ιςχφουν οι όροι δθμοπράτθςθσ που περιλαμβάνονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.4. Ο όροσ "εκτζλεςθ ι καταςκευι του ζργου" ςθμαίνει τθν πλιρθ καταςκευι του, τθν εκπόνθςθ των 
τυχόν αναγκαίων ςυμπλθρωματικϊν μελετϊν, (ερευνθτικϊν, αδειοδότθςθσ κλπ) ι και 
μικροτροποποιιςεισ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ (ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Φορζα και ςε κάκε περίπτωςθ 
χωρίσ αλλαγι του βαςικοφ ςχεδίου του ζργου) και τθν τυχόν εκτζλεςθ των αναγκαίων ερευνϊν, όλα με 
κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ του Αναδόχου, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ επί πλζον τθσ ςυμβατικισ 
αμοιβισ. 

1.5. Οπουδιποτε ςτα ςυμβατικά τεφχθ αναφζρεται ο όροσ «κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ του  
 Αναδόχου » νοείται ότι ορίηεται ςτο άρκρο 24.6 τθσ παροφςασ. 

1.6. «Εργοδότθσ» του ζργου είναι θ  Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α  Π ε λ ο π ο ν ν ι ς ο υ  και «Φορζασ Καταςκευισ» 
του ζργου είναι θ  Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α  Π ε λ ο π ο ν ν ι ς ο υ . 

1.7. «Διευκφνουςα Τπθρεςία» (Επιβλζπουςα Τπθρεςία) είναι τ ο  Σ μ ι μ α  Δ ο μ ϊ ν  
Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο σ  τ θ σ  Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων Περιφζρειασ Πελοποννιςου, που ζχει ζδρα ςτθν 
Σρίπολθ και είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου. 

1.8. «Προϊςταμζνθ Αρχι» (Εποπτεφουςα Τπθρεςία) είναι θ Περιφζρεια Πελοποννιςου, δια των 
αρμοδίων οργάνων τθσ, που αποφαςίηει για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, τθ 
βελτίωςθ των όρων τθσ προσ κατακφρωςθ προςφοράσ και τθν κατάρτιςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
εποπτεφει τθν εκτζλεςθ του ζργου, αποφαςίηει για οποιαδιποτε μεταβολι των όρων 

τθσ φμβαςθσ ι άλλων ςτοιχείων αυτισ. Οι διοικθτικζσ πράξεισ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ υπόκεινται 
ςτθν ζγκριςθ των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

1.9. «Ανάδοχοσ» είναι θ εργολθπτικι επιχείρθςθ ι κοινοπραξία εργολθπτικϊν επιχειριςεων με τθν 
οποία, μετά από νόμιμεσ διαδικαςίεσ διαγωνιςμοφ, ο Εργοδότθσ κα ςυνάψει ςφμβαςθ καταςκευισ για 
το ζργο τθσ επικεφαλίδασ. 

1.10. «φμβαςθ» είναι θ γραπτι ςυμφωνία μεταξφ του Εργοδότθ και του Αναδόχου για τθν καταςκευι 
του ζργου τθσ επικεφαλίδασ, κακϊσ και όλα τα εγκεκριμζνα τεφχθ, ςχζδια και προδιαγραφζσ που 
μνθμονεφονται ςε αυτιν. 

1.12. «Μελετθτισ» είναι ο μελετθτισ ι μελετθτικι ομάδα που ζχει τα νόμιμα προςόντα για τθ 
ςφνταξθ των μελετϊν που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου και αποτελεί ςυνεργάτθ του 
αναδόχου. 
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1.13. «Απρόβλεπτεσ Δαπάνεσ»: οι δαπάνεσ που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτοφν πλιρωσ ςτθ φάςθ 
δθμοπράτθςθσ του ζργου και δεςμεφονται για να καλφψουν τισ δαπάνεσ που ορίηονται ςτο Άρκ. 155 του Ν. 
4412/2016. 
 
 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΚΕ 

 1.14.1. υντομογραφίεσ Σευχών Δημοπράτηςησ  

ΣΔ : Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ 

ΔΔ : Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ 

ΕΤ : Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 

ΠΜ : Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ 

ΠΠ : Προχπολογιςμόσ Προςφοράσ 

ΣΙΠ : Σιμολόγιο Προςφοράσ 

ΣεΠε : Σεχνικι Περιγραφι 

TΠ : Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

ΣΙΜ : Σιμολόγιο Μελζτθσ 

 1.14.2. υντομογραφίεσ Κωδί κ ων, Προδιαγραφών, Κανονιςμών, Οδηγι ών  

ΕΛΟΣ : Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Συποποίθςθσ ETEΠ : Εκνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

ΠΣΠ : Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

CEN : Ευρωπαϊκι Επιτροπι Συποποίθςθσ 

ISO : Διεκνισ Οργανιςμόσ Συποποίθςθσ 

 1.14.3. υντομογραφίεσ Τπηρεςι ών / Οργανιςμών  

ΔΕΘ : Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ 

ΕΕ : Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ΙΚΑ : Κδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 

ΚΕΔΕ : Κεντρικό Εργαςτιριο Δθμοςίων Ζργων ΠΕΔΕ : Περιφερειακό Εργαςτιριο 

Δθμοςίων Ζργων 

ΤΠΕΧΩΔΕ :Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων ΤΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. : 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΚτΕ : ΚΤΡΙΟ του ΕΡΓΟΤ 

 1.14.4. Άλλεσ υντομογραφίεσ  
 

 Ν : Νόμοσ 

ΠΔ : Προεδρικό Διάταγμα 

ΦΕΚ : Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ 

ΦΠΑ : Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ 

ΤA :Τπουργικι Απόφαςθ 

 
 
1.15. 

ΚΤΑ 
 
Ερμηνείεσ 

: Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ 
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τα ςυμβατικά τεφχθ, εκτόσ αν από τα ςυμφραηόμενα ρθτά προκφπτει διαφορετικά: 

 Λζξεισ που αναφζρονται ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο γζνοσ κα αφοροφν και ςε όλα τα γζνθ και 
αντίςτροφα. 

 Λζξεισ που αναγράφονται ςτον ενικό κα αφοροφν τθν ίδια ζννοια και ςτον πλθκυντικό και 
αντίςτροφα. 

 Λζξεισ που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα κα ζχουν τθν ίδια ζννοια με τισ ίδιεσ λζξεισ που 
αναγράφονται με πεηά γράμματα και αντίςτροφα. 

 Εκτόσ εάν ρθτά ορίηεται διαφορετικά, «θμζρα», «εβδομάδα», «μινασ», «ζτοσ» κλπ. κα ςθμαίνει  
«θμερολογιακι  θμζρα»,  «θμερολογιακι  εβδομάδα»,  «θμερολογιακόσ  μινασ», 
«θμερολογιακό ζτοσ» κλπ. 

 Διατάξεισ, που αναφζρονται ςε «ςυμφωνία», «ςυγκατάκεςθ» ι ςε ςυνϊνυμα / παράγωγά τουσ, 
προχποκζτουν ότι θ υπόψθ ςυμφωνία, ςυγκατάκεςθ κλπ., κα διατυπϊνεται εγγράφωσ. 

 «Εγγράφωσ» ι παράγωγα τθσ λζξθσ αυτισ, ζχουν τθ ςθμαςία που αποδίδεται ςτισ ζννοιεσ αυτζσ 
από τον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. 

 Οι τίτλοι που χρθςιμοποιοφνται γενικά δεν κα λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν ερμθνεία του κειμζνου 
τθσ παροφςασ. 

 Όπου αναφζρονται οι όροι «με δαπάνθ του Αναδόχου», «βαρφνουν τον Ανάδοχο», «ςε βάροσ του 
Αναδόχου», «χωρίσ ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ», νοείται ότι όλεσ οι ςχετικζσ 
δαπάνεσ ζχουν περιλθφκεί ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ και ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται κανζνα πρόςκετο 
αντάλλαγμα ι/και καμία πρόςκετθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ πζρα από τισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 

 Όπου ςτθν παροφςα και ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα άρκρα, 
παραγράφουσ, εδάφια κλπ. νόμων, προεδρικϊν διαταγμάτων, υπουργικϊν αποφάςεων, ςυμβατικϊν 
τευχϊν κλπ., αυτι γίνεται για διευκόλυνςθ και ευκεία αναφορά ςτισ πλζον ςυναφείσ διατάξεισ, χωρίσ από 
τθν αναφορά αυτι να αποκλείεται θ ιςχφσ άλλθσ ιςχφουςασ διάταξθσ που τυχόν δεν αναφζρεται ρθτά. 

 
Επικοινωνία – Κοινοποίηςη εγγράφων 

1.16.1. Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 135 του N. 4412/2016. 

1.16.2. Ο Αντίκλθτοσ του Αναδόχου κα είναι εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ 
Τπθρεςίασ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο από τα γραφεία τθσ Διευκφνουςασ 
Τπθρεςίασ ι τθσ Προϊςτάμενθσ Αρχισ. 

1.16.3. υναινζςεισ,  εγκρίςεισ,  προςδιοριςμοί,  ειδοποιιςεισ,  αιτιςεισ,  ενςτάςεισ,  δθλϊςεισ,  που 
απαιτοφνται ςτα πλαίςια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου πρζπει: 

i. να γίνονται εγγράφωσ με τθν ζννοια του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, 

ii. να επιβεβαιϊνεται θ πραγματοποίθςι τουσ με κάκε νόμιμο τρόπο καιiii. να γίνονται ςτισ δθλωμζνεσ 
με τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ ι τθσ ςφμβαςθσ διευκφνςεισ, εκτόσ εάν ζχουν λάβει χϊρα μεταβολζσ, οι 
οποίεσ όμωσ ζχουν γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ, άλλωσ οι ανωτζρω πράξεισ λογίηεται ότι γίνονται 
εγκφρωσ ςτισ ιδθ δθλωμζνεσ διευκφνςεισ. 

 
Ιεςμικό πλαίςιο, προδιαγραφζσ, κανονιςμοί και γλώςςα που διζπουν τη ςφμβαςη 
 
 1.17.1. Προδιαγραφζσ και Κανονιςμοί  

Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 54 του Ν. 4412/2016. 
Επιπρόςκετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, ιςχφουν οι κανονιςμοί και προδιαγραφζσ που ορίηονται 
κατωτζρω. 
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I. Σα   «Ευρωπαϊκά   Πρότυπα»,   όπωσ   ζχουν   εγκρικεί   από   τθν   Ευρωπαϊκι   Επιτροπι 
Συποποίθςθσ (CΕΝ). 
II. Σα διεκνι πρότυπα, όπωσ ζχουν εγκρικεί από το Διεκνι Οργανιςμό Συποποίθςθσ (ISO). 
III. Οι Εκνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ), κανονιςμοί και πρότυπα και οι άλλεσ διατάξεισ (νόμοι, 
διατάγματα, υπουργικζσ αποφάςεισ, εγκφκλιοι κτλ.) που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα. 
 
Κάκε επιμζρουσ πρότυπο κα χρθςιμοποιείται κακ' ολοκλθρία και ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ 
ϊςτε να εξαςφαλίηει ότι τα επί μζρουσ ςτοιχεία ι τμιματα των καταςκευϊν και του εξοπλιςμοφ είναι 
ςυμβατά μεταξφ τουσ, ϊςτε το ςφνολο του ζργου να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ ποιότθτασ. Εκτόσ αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονιςμοί που κα εφαρμοςτοφν, κα πρζπει να είναι 
ςτισ πιο πρόςφατεσ εκδόςεισ τουσ ωσ προσ το χρόνο δθμοπράτθςθσ του υπόψθ ζργου, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςχετικϊν τροποποιιςεϊν τουσ. 
 
Πάντωσ αν τυχόν ςτισ προδιαγραφζσ αυτζσ υπάρχουν όροι, διατάξεισ, περιοριςμοί ι και αρικμθτικά όρια 
που ζρχονται ςε αντίκεςθ με όςα ορίηονται ςτθν παροφςα ι ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ για το ίδιο κζμα, 
κα ιςχφουν οι όροι και οι διατάξεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν κατά τθ ςειρά ιςχφοσ που ορίηεται ςτθ 
Διακιρυξθ. 

 
 1.17.2. Γλώςςα  

Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι και ςε αυτι κα ςυντάςςονται όλα τα ζγγραφα, θ 
αλλθλογραφία κλπ. Αναδόχου και Τπθρεςίασ. ε περίπτωςθ που υπάρχουν κείμενα ςυνταγμζνα ςε δφο 
γλϊςςεσ, για κάκε περίπτωςθ ερμθνείασ επίςθμθ και υπεριςχφουςα είναι θ Ελλθνικι Γλϊςςα. 
 
φμβαςη 

Θ ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα υπογραφεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Άρκρο 105 του Ν. 
4412/2016. 
 
Με τον όρο «φμβαςθ» νοείται θ ςφμβαςθ που περιγράφεται ςτθ Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ, ςε 
ςυνδυαςμό με τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ, με βάςθ τα οποία ο Ανάδοχοσ: 

 Θα εκτελζςει τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα ΕΤ και αναλφονται ςτθν Σεχνικι Περιγραφι 
και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ, 

 Θα εκτελζςει τισ τυχόν αναγκαίεσ ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ για το ζργο, όπωσ αναφζρεται ςτθν 
παροφςα ΕΤ, που κα προτείνει και κα εγκρικοφν από τθν Τπθρεςία, 

 Θα  ςυντθριςει  το  ζργο,  με  μζριμνα και  δαπάνεσ του  κατά το χρονικό  διάςτθμα  που ορίηεται ςτθν 
παροφςα ΕΤ. 
 

ΑΡΙΡΟ  2ο:  ΠΟΚΟΣΗΣΑ  ΤΛΚΚΩΝ   –  ΔΚΑΧΕΚΡΚΗ  ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ   ΚΑΣΑΚΕΤΗ  Η' ΚΑΣΕΔΑΦΚΗ 
 

2.1. ΠΟΚΟΣΗΣΑ ΤΛΚΚΩΝ 

2.1.1. Όλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ αγοράσ, χωρίσ 
βλάβθ ι ελάττωμα. Επίςθσ κα είναι απόλυτα ςφμφωνα με τα δεδομζνα, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και 
προδιαγραφζσ των αρμοδίων Τπουργείων, κακϊσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ εργολαβίασ, αρίςτθσ 
ποιότθτασ και τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθ προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, 
τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ κλπ. 

2.1.2. ε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον Ανάδοχο υλικά απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ 
του ζργου, ο Ανάδοχοσ, δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ επί τθσ αξίασ τουσ, 
οφτε αποηθμίωςθ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν και οφείλει να προβεί 
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ςτουσ κατάλλθλουσ ελζγχουσ αναφορικά με τθν ποιότθτά τουσ, πριν τθ χριςθ ι τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο 
ζργο. 

2.1.3. Ο Ανάδοχοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν, που 
παραδίδονται ς' αυτόν από τον εργοδότθ, μόνον εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ. 

2.1.4. Σα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε τθν 
παραλαβι τουσ από αυτόν φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια που τυχόν 
ςυμβεί ςτα υλικά αυτά. 
 
ΔΚΑΧΕΚΡΚΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ Η΄ ΚΑΣΕΔΑΦΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΚΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ Θ ΚΣΚΡΚΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

2.2.1. Κατά τα αναφερόμενα ςτθν αρικμ.36259/1757/Ε103/23-8-2010 ΚΤΑ. «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα 
για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)» 
(ΦΕΚ Β'1312 /24.8.2010). 
 
 
ΑΡΙΡΟ 3ο: ΑΠΑΛΛΟΣΡΚΩΕΚ 

Οι τυχόν απαιτοφμενεσ για τθν εκτζλεςθ των ζργων απαλλοτριϊςεισ εντόσ του γθπζδου του ζργου, 
γίνονται με φροντίδα του φορζα του ζργου ι άλλου αρμόδιου φορζα, τον οποίο και βαρφνουν οι 
επιδικαηόμενεσ αποηθμιϊςεισ. 

Καμιά ευκφνθ ι υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ δεν αναλαμβάνει ο φορζασ του ζργου ζναντι του Αναδόχου, 
εκτόσ από τθ χοριγθςθ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ περαίωςθσ ςτθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τθσ 
περαίωςθσ του ζργου λόγω αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ, γεγονόσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του 
Αναδόχου. ' αυτιν τθν περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΙΡΟ 4ο: ΠΡΟΙΕΜΚΕ - ΠΟΚΝΚΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΠΡΚΜ 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 147 του N. 4412/16 με τισ ακόλουκεσ προςκικεσ: 

ΤΝΟΛΚΚΗ ΠΡΟΙΕΜΚΑ ΠΕΡΑΣΩΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Σο ςφνολο του ζργου πρζπει να αποπερατωκεί μζςα ςε Ενενήντα  (90)  ημερολογιακζσ ημζρεσ από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ. 
Παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ δεν είναι δυνατόν να δοκεί, παρά μόνο για τουσ λόγουσ που 
αυςτθρά προβλζπεται από τθν νομοκεςία. 

ΒΕΒΑΚΩΗ ΠΕΡΑΚΩΗ ΕΡΓΑΚΩΝ 

Μετά τθν περαίωςθ τθσ ολικισ προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν 
Διευκφνουςα Τπθρεςία αίτθςθ για παροχι βεβαίωςθσ για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 168 του Ν. 4412/16. 

 
ΠΟΚΝΚΚΕ ΡΗΣΡΕ 
Για κάκε θμζρα υπαίτιασ από μζρουσ του υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ επιβάλλεται ςτον 
ανάδοχο ποινικι ριτρα, που ορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 148 του Ν.4412/16. 

 
ΡΗΣΡΑ ΠΡΟΙΕΣΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ (ΠΡΚΜ) 
Δεν κα καταβλθκεί ριτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ). 
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ΠΡΟΩΡΚΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θ προςωρινι παραλαβι πρζπει να διενεργθκεί μζςα ςε ζξι μινεσ από τθ βεβαιωμζνθ περαίωςθ του 
ζργου, εφόςον υποβλθκεί από τον ανάδοχο θ τελικι επιμζτρθςθ του ζργου μζςα ςε δφο μινεσ από τθ 
περαίωςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 170 του Ν. 4412/16. 
 
 
ΑΡΙΡΟ 5ο: ΧΡΟΝΟΔΚΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

5.1 φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 145 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχοσ οφείλει, ςε δζκα 
πζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία, προσ 
ζγκριςθ, το πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου, ζτςι που να ανταποκρίνεται ςτθν προκεςμία τθσ 
παροφςασ Ε..Τ.. 

5.2. Σο πρόγραμμα αυτό ςυντάςςεται ςε τφπο γραμμικοφ διαγράμματοσ και ςυνοδεφεται  από ζκκεςθ 
που κα αναλφει και κα δικαιολογεί πλιρωσ τον προτεινόμενο προγραμματιςμό. Σο ανωτζρω 
διάγραμμα πρζπει να κλιμακωκεί μζςα ςτισ τμθματικζσ προκεςμίεσ εφόςον ορίηονται από το άρκρο 5 
τθσ παροφςασ και να ςυνταχκεί με βαςικι επιδίωξθ τον ςυντονιςμό των δραςτθριοτιτων, ϊςτε να 
αποδοκεί κατά το εφικτό ολοκλθρωμζνο κατά χρθςιμοποιιςιμα τμιματα το ζργο. 

Θ ζγκριςθ του προγράμματοσ κα γίνει από τθν Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία, μζςα ςε προκεςμία δζκα 
(10) θμερϊν από τθν υποβολι του, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρο 145 του Ν. 4412/16. 

5.3. Ο Χρονικόσ Προγραμματιςμόσ των διαφόρων ζργων πρζπει να είναι τζτοιοσ, ϊςτε να μειϊνονται οι 
πικανότθτεσ ηθμιάσ από πλθμμφρεσ, βροχζσ, κεομθνίεσ κ.λπ.. 

5.4. Παράταςθ προκεςμίασ δεν αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο που προβάλλει τον ιςχυριςμό ότι 
αγνοοφςε τισ εδαφικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ του ζργου, τισ δυςκολίεσ 
εκμετάλλευςθσ των πθγϊν λιψθσ υλικϊν, τισ δυςκολίεσ προςζγγιςθσ των περιοχϊν λιψθσ αδρανϊν 
υλικϊν ι αδυναμίασ ζγκαιρθσ εξεφρεςθσ εργατϊν, μθχανθμάτων και υλικϊν από τθν Ελλθνικι ι ξζνθ 
βιομθχανία. 
 
 
ΑΡΙΡΟ 6ο: ΑΤΞΟΜΕΚΩΕΚ ΕΡΓΑΚΩΝ – ΝΕΕ ΕΡΓΑΚΕ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει το ζργο, όπωσ αυτό ικελε τροποποιθκεί κατά είδοσ και ποςότθτεσ 
από τθν Τπθρεςία ςφμφωνα το άρκρο 156 του Ν.4412/16. τθν περίπτωςθ που υπάρχει ανάγκθ 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν, που δεν προβλζπονται από το Σιμολόγιο τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςονται νζεσ τιμζσ 
μονάδοσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν.4412/16. 

Για τον κακοριςμό νζων τιμϊν μονάδασ, ςαν αναλυτικό τιμολόγιο, κα λαμβάνεται θ ζντυπθ ανάλυςθ 
τιμϊν των Ενιαίων Σιμολογίων Ζργων Οδοποιίασ, Τδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν και Πραςίνου  
και  Θλεκτρομθχανολογικϊν  Εργαςιϊν  Οδοποιίασ,  Τδραυλικϊν  και  Λιμενικϊν  που εγκρίκθκαν με τθν 
με αρ. Δ11γ/o/9/7/7-2-2013. και διορκϊκθκε με τθ με αρ. Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013 αποφάςεισ του 
Αναπλθρωτι Τπουργοφ Α.Α.ΤΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
 
ΑΡΙΡΟ 7ο: ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 
 
ΑΡΙΡΟ 8ο: ΑΝΑΙΕΩΡΗΕΚ ΣΚΜΩΝ 

Για τον υπολογιςμό και τθν πλθρωμι δαπάνθσ ανακεϊρθςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 153 του 
Ν.4412/16. 

υμπλθρωματικά, διευκρινίηεται ότι: 
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1. Σα υλικά επί τόπου του ζργου κα ανακεωροφνται κατά τον χρόνο τθσ πιςτοποίθςισ τουσ και όχι τθσ 
ενςωμάτωςισ τουσ, με τουσ ςυντελεςτζσ των κονδυλίων ςτα οποία πρόκειται να ενςωματωκοφν. 

2. ε ειδικι ςτιλθ του προχπολογιςμοφ μελζτθσ και προςφοράσ αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ του 
κονδυλίου των εγκεκριμζνων αναλφςεων τιμϊν με το ςυντελεςτι ανακεϊρθςθσ του οποίου κα 
ανακεωροφνται τα αντίςτοιχα κονδφλια τθσ παροφςασ εργολαβίασ. 

3. Για τον κακοριςμό των ποςοτιτων των εργαςιϊν που εκτελοφνται κατά ανακεωρθτικι περίοδο, κα 
ςυντάςςεται υποχρεωτικά ςτο τζλοσ αυτισ πρακτικό μεταξφ του αναδόχου και του επιβλζποντοσ, που κα 
κεωρείται από τον Προϊςτάμενο τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Οι ανακεωροφμενεσ ποςότθτεσ κα 
εξάγονται, αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα παραπάνω οριηόμενα. 
 

 
ΑΡΙΡΟ 9ο: ΠΟΚΟΣΗΣΑ ΤΛΚΚΩΝ ΚΑΚ ΕΡΓΑΚΩΝ 

9.1 Ποιότθτα υλικϊν – Εργαςτθριακζσ Δοκιμζσ 

Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, τισ 
ΕΣΕΠ και τθν Σ..Τ. Ο εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει δείγματα των υλικϊν που κα χρθςιμοποιιςει 
ι να απορρίψει αυτά ςαν ακατάλλθλα. 

Ο Ανάδοχοσ κοινοποιεί ςτθν Τπθρεςία όλα τα αποτελζςματα οιωνδιποτε εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ι 
ελζγχων ποιότθτασ από τα οποία κα φαίνεται το ςφμφωνο προσ τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ. 

Επίςθσ θ Τπθρεςία διενεργεί τουσ δικοφσ τθσ ελζγχουσ κατά τθν κρίςθ τθσ και αυτοί οι ζλεγχοι 
αποτελοφν ςτοιχεία για τον φάκελο του ζργου. 

Ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν και εργαςιϊν κα γίνει από τα εργαςτιρια τθσ 
Γ.Γ.Δ.Ε. ι τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου (για όςουσ ελζγχουσ αυτά μποροφν να διεκπεραιϊςουν) ι από 
ιδιωτικά, μθ εργοταξιακά εργαςτιρια, με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου (παράγραφοσ 2 του 
άρκρου 159 του Ν. 4412/16). Συχόν ιδιωτικά εργαςτιρια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι 
αδειοδοτθμζνα από το ΚΕΔΕ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ.69/1998 και τθσ απόφαςθσ Τπουργοφ 
ΠΕΧΩΔΕ ΔΕΕ/036/12-3-98 (ΦΕΚ 289Β/24-3-98). Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα 
πρζπει να γνωςτοποιιςει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία ποια εργαςτιρια προτίκεται να χρθςιμοποιιςει 
και να λάβει ςχετικι γραπτι ζγκριςθ. ε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ ιδιωτικϊν εργαςτθρίων κα πρζπει 
να προςκομίςει επιπλζον τισ ςε ιςχφ άδειεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των εν λόγω εργαςτθρίων. 
 
 Δικαιϊματα του Αναδόχου για επανάλθψθ ελζγχων που εκτελοφνται από τθν Τπθρεςία.  

ε περιπτϊςεισ ελζγχων που εκτελοφνται από τθν Τπθρεςία είναι δυνατόν ο Ανάδοχοσ να ζχει ηθτιςει  
με  αίτθςι  του  να  παίρνεται  κατά  τθ  δειγματολθψία  και  ζνα  δεφτερο  όμοιο  δείγμα (αντιδείγμα) το 
οποίο κα ςυςκευάηεται και κα αποςτζλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα ςτο εργαςτιριο τθσ Τπθρεςίασ. 

Για τθν περίπτωςθ αμφιβολιϊν και υποβολισ ζνςταςθσ από τον Ανάδοχο (που κα πρζπει να αναγραφεί 
αυκθμερόν ςτο θμερολόγιο του ζργου), κα διενεργείται νζα εργαςτθριακι δοκιμι, παρουςία του 
βοθκοφ του Σεχνικοφ Διευκυντι ι άλλου εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου του Αναδόχου, ςτα 
εργαςτιρια τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων ι Πολυτεχνικϊν χολϊν, εφ’ όςον ηθτθκεί τοφτο 
εγγράφωσ από τον Ανάδοχο ςτθν ζνςταςι του, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ κα είναι υποχρεωτικό για τον 
Ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραςτεί ςτθν δοκιμι). Κατά το μζςο διάςτθμα μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ 
του ελζγχου, ςε περίπτωςθ διαφωνίασ, ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ του. 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται επίςθσ να ηθτιςει επανάλθψθ των ελζγχων που οδιγθςαν ςε δυςμενι 
αποτελζςματα και ζγιναν από τθν Τπθρεςία χωρίσ να προειδοποιθκεί, αν και είχε ηθτιςει τοφτο 
εγγράφωσ. Θ επανάλθψθ των ελζγχων γίνεται κατά αντιπαράςταςθ. 
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χζςθ ποιοτικοφ ελζγχου και ευκφνθσ Αναδόχου για τθν ποιότθτα και αρτιότθτα των υλικϊν και  
 καταςκευϊν του ζργου  

Ο κάκε είδουσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ του ζργου δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ, γιατί αυτόσ είναι 
ο μοναδικόσ και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα και τθν αρτιότθτα των υλικϊν των 
καταςκευϊν του ζργου. 

Επίςθσ θ Διευκφνουςα Τπθρεςία υποχρεοφται πζραν των ελζγχων που επιβάλλουν οι Ε.ΣΕ.Π. και οι λοιποί 
όροι των ςυμβατικϊν τευχϊν, να διατάξει τθν διενζργεια τομϊν ςε διάφορα μζρθ και ςτοιχεία του ζργου, 
όςεσ αυτι κρίνει απαραίτθτεσ, για τθν εξακρίβωςθ τθσ ποιότθτασ, ποςότθτασ και πάχουσ των ςτρϊςεων 
ςε οποιαδιποτε φάςθ του ζργου. Σα ςτοιχεία των εν λόγω ελζγχων κα καταγράφονται ςε ιδιαίτερο πίνακα 
και κα αποτελοφν αναπόςπαςτο, μετά του πίνακα των λοιπϊν εργαςτθριακϊν ελζγχων, των τελικϊν 
επιμετριςεων των ςχετικϊν εργαςιϊν. Σθν διενζργεια των ανωτζρω τομϊν υποχρεοφται να διατάςςει 
και θ επιτροπι προςωρινισ παραλαβισ του ζργου είτε με μθχανιματα του αναδόχου είτε του ΠΕΔΕ. Σοφτο 
αποτελεί προχπόκεςθ για τθν παραλαβι του ζργου. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αποκαταςτιςει 
πλιρωσ τισ τομζσ ςτθν πρότερα κατάςταςθ με δαπάνεσ του. 

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία προκφπτουν αποτελζςματα από τον ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο, που δεν 
ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ ςυμβάςεωσ, κα κινείται θ διαδικαςία απόρριψθσ πλθμμελϊν 
εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 4412/16 «Ακαταλλθλότθτα υλικϊν - 
Ελαττϊματα - Παράλειψθ ςυντιρθςθσ» και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 Ελάχιςτοσ αρικμόσ εκτελεςτζων δοκιμϊν  

Ιςχφουν οι προβλεπόμενοι ζλεγχοι - δοκιμζσ για υλικά και εργαςίεσ ςφμφωνα με τισ Ε.ΣΕ.Π. και τισ λοιπζσ 
ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 

 
9.2. Ποιότθτα εργαςιϊν 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα προδιαγραφζσ, κανονιςμοφσ κλπ, όπωσ ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ. 

Θ Τπθρεςία δικαιοφται να προβεί ςτθν διακοπι των εργαςιϊν, αν διαπιςτωκεί ότι αυτζσ δεν εκτελοφνται 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω και να λάβει τα μζτρα τα προβλεπόμενα από το άρκρο 176 του Ν. 3669/2008. 

Ο χρόνοσ που κα απολεςκεί μζχρι τθν επανζναρξθ των εργαςιϊν βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

ε ό,τι αφορά τθν εμφάνιςθ ςτισ εργαςίεσ ελαττωμάτων, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 
4412/16. 

9.3. Ποινικζσ ριτρεσ- Επιβολι προςτίμου 

Σα αποτελζςματα των ανωτζρω δοκιμϊν υποβάλλονται ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία μζςα ςε δφο (2) 
θμζρεσ από τθν δειγματολθψία. 

Οι δοκιμζσ που γίνονται, με ακριβι ςτοιχεία των κζςεων των δοκιμίων καταγράφονται ςε ιδιαίτερο 
πίνακα, που ςυνοδεφει τισ τμθματικζσ προςωρινζσ επιμετριςεισ και τθν τελικι επιμζτρθςθ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τουσ. 

τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία προκφψει φςτερα από παραβολι των ποςοτιτων εργαςιϊν που 
εκτελζςτθκαν και των αντιςτοίχων δοκιμϊν κατά τισ προςωρινζσ τμθματικζσ επιμετριςεισ, αρικμόσ 
δοκιμϊν μικρότεροσ αυτοφ που κακορίηεται ανωτζρω, επιβάλλεται ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα για 
κάκε ελλείπουςα δοκιμι, θ οποία υπολογίηεται με τθν προβλεπόμενθ για τθν υπόψθ δοκιμι τιμι του 
ιςχφοντοσ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ Σιμολογίου βαςικϊν εργαςτθριακϊν δοκιμϊν του 
Εργαςτθρίου Δθμοςίων Ζργων τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, προςαυξθμζνθ κατά 20% και 
παρακρατείται , με βάςθ απόφαςθ του προϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ , το ζργο Τπθρεςίασ, 
εκπιπτόμενθ από τθν πρϊτθ πιςτοποίθςθ του αναδόχου, που κα ςυνταχκεί μετά τθν απόφαςθ . 
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Θ ποινικι ριτρα είναι ανζκκλθτθ. Ο αρικμόσ των δοκιμϊν που λείπει δεν δφναται να καλυφκεί με 
περιςςότερεσ δοκιμζσ ςτα επόμενα ςτάδια εργαςίασ. 

Για παράβαςθ των προδιαγραφϊν και κανονιςμϊν επιβάλλεται πρόςτιμο, ςφμφωνα με το Π.Δ. 121/2001. 
 

 
ΑΡΙΡΟ 10ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΚΟ ΕΡΓΟΤ - ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ ΕΡΓΑΚΩΝ - ΕΠΚΜΕΣΡΗΕΚ -ΠΚΣΟΠΟΚΗΕΚ - ΛΟΓΑΡ 
ΚΑΜΟΚ  

10.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί θμερολόγιο του ζργου ςε βιβλιοδετθμζνα τεφχθ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 146 του Ν. 4412/16 και κα ζχει ζνα αντίγραφο των καταςκευαςτικϊν ςχεδίων ςτο 
γραφείο του εργοταξίου. 

10.2 Θ καταμζτρθςθ των εργαςιϊν, θ ςφνταξθ των τελικϊν επιμετριςεων, οι πιςτοποιιςεισ και οι 
πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με τα άρκρα 151 και 152 του Ν. 4412/16. 

Ειδικότερα διευκρινίηονται τα κάτωκι: 

Οι εργαςίεσ, που κα εκτελεςκοφν από τον ανάδοχο του ζργου, δεν δφναται χωρίσ προθγοφμενθ 
ζγγραφθ ςχετικι διαταγι τθσ Τπθρεςίασ να υπερβοφν το φψοσ τθσ πίςτωςθσ που ζχει εγκρικεί για το 
ζργο, όπωσ αυτό κακορίηεται με τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ. 

τθν περίπτωςθ που οι εργαςίεσ που διατάςςεται να εκτελεςκοφν, με τουσ οικείουσ πίνακεσ ι τισ 
ςχετικζσ διαταγζσ, δεν δφναται να εκτελεςκοφν μζςα ςτο φψοσ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται, πριν από τθν εκτζλεςι τουσ, να το αναφζρει ςτθν Τπθρεςία για τθν παροχι των ςχετικϊν 
οδθγιϊν. 

τθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν με υπζρβαςθ, κατά παράβαςθ αυτϊν που ορίηονται ανωτζρω, θ 
Τπθρεςία δεν ζχει καμία υποχρζωςθ αποπλθρωμισ του αναδόχου για τισ εργαςίεσ αυτζσ. 

Οι πιςτοποιιςεισ των εργαςιϊν που κα εκτελεςκοφν για τθν πλθρωμι του αναδόχου, ςυντάςςονται ςτο 
τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ μινα, με τθν προχπόκεςθ βζβαια να υπάρχουν εκτελεςμζνεσ εργαςίεσ που 
μποροφν να επιμετρθκοφν. 

Ενδιαμζςωσ των χρονικϊν αυτϊν διαςτθμάτων δεν προβλζπεται θ ςφνταξθ πιςτοποίθςθσ, ζςτω και αν 
κατά τα χρονικά διαςτιματα που προθγικθκαν δεν ςυντάχκθκαν πιςτοποιιςεισ για οποιαδιποτε αιτία. 
 
 
ΑΡΙΡΟ 11ο: ΠΟΟΣΟ ΓΕΝΚΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΚ ΟΦΕΛΟΤ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 

α)  τισ τιμζσ μονάδοσ του τιμολογίου και προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ποςό 
για γενικά και επιςφαλι ζξοδα, εργαλεία, εγκαταςτάςεισ κλπ για κάκε είδουσ βάρθ ι υποχρεϊςεισ του 
εργολάβου, όπωσ επίςθσ και για όφελοσ αυτοφ. Σο ποςό αυτό ορίηεται ςε ποςοςτό επί τθσ αξίασ των 
εργαςιϊν, που κα εκτελεςκοφν, που πιςτοποιείται με βάςθ τισ τιμζσ του Σιμολογίου προςφοράσ και τισ 
κανονιηόμενεσ νζεσ τιμζσ μονάδοσ κατά το άρκρο 6 τθσ παροφςασ και ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ (18) επί 
τοισ εκατό. 

β)  ε περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν απολογιςτικά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 154 του Ν. 
4412/16. 

 

ΑΡΙΡΟ 12
ο
: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ - ΚΡΑΣΗΕΚ 

Σο ζργο χρθματοδοτείται από Κδιουσ Πόρουσ, με Κ.Α.Εξόδων. 9779.0001.  

Σο ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ  που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνων :  

• τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 375 παρ 7 ν. 4412/2016.   
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• τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ 3 ν. 4412/2016.   

• τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,6 % ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν αρικμ. 8371/27.7.2016 ςυμφωνία μεταξφ 
Εργολθπτικϊν Ενϊςεων και Π.Ο.ΕΜΔΤΔΑ και ςτισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ κ’, τθσ παραγράφου 7, του 
άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147) και τθσ υπ' αρικμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-6-2017 απόφαςθσ του 
Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235).   

ε περίπτωςθ μεταβολισ των κρατιςεων επί πλζον ι επί ζλαττον αυτϊν που ιςχφουν κατά τον χρόνο τθσ 
δθμοπράτθςθσ, θ διαφορά κα βαρφνει τον κφριο του ζργου ι κα εκπίπτεται από το λαβείν του 
αναδόχου, αντίςτοιχα. 

Επίςθσ υποχρεϊνεται ο ανάδοχοσ κατά τθν υποβολι των εκάςτοτε πιςτοποιιςεων να προςκομίηει τα 
παραςτατικά ςτοιχεία πλθρωμισ των τελϊν των πάςθσ φφςεωσ μθχανθμάτων, που χρθςιμοποιοφνται ςτο 
ζργο, ακόμα και όταν ζχουν ςυςτακεί υπεργολαβίεσ με τθν ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. 

Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται επίςθσ των τελϊν διοδίων, των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων. 

Επίςθσ δεν απαλλάςςεται ο ανάδοχοσ του φόρου και δαςμϊν καυςίμων και λιπαντικϊν του Φ.Π.Α. και 
των ειδικϊν φόρων πάνω ςτα ειςαγόμενα από το εξωτερικό κάκε είδουσ υλικϊν, εφοδίων ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ φορολογικζσ διατάξεισ. 
 
ΑΡΙΡΟ 13ο: ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 

φμφωνα με τισ εγκυκλίουσ του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το ποςό των απροβλζπτων λόγω προχπολογιςμοφ 
ορίηεται υποχρεωτικά ςε 15% επί του προχπολογιςμοφ του ζργου (μετά τθν προςκικθ του Γ.Ε & Ο.Ε.), 
το οποίο επανυπολογίηεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

το κονδφλιο αυτό περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ δαπάνεσ: 

Δαπάνεσ που προκφπτουν από εφαρμογι νζων κανονιςμϊν ι κανόνων που κακιερϊκθκαν ωσ 
υποχρεωτικοί μετά τθν ανάκεςθ του ζργου, ςφνταξθ μελετϊν που δεν καλφπτονται από το ςχετικό 
άρκρο τθσ παροφςασ και λοιπά ςυνικθ απρόβλεπτα, κακϊσ και τισ δαπάνεσ που προκφπτουν από 
προφανείσ παραλείψεισ ι από ςφάλματα προμζτρθςθσ τθσ μελζτθσ ι από απαιτιςεισ τθσ καταςκευισ οι 
οποίεσ κακίςτανται απαραίτθτεσ για τθν αρτιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου, παρά τθν πλιρθ 
εφαρμογι των ςχετικϊν προδιαγραφϊν κατά τθν κατάρτιςθ των μελετϊν του ζργου και υπό τθν 
προχπόκεςθ να μθν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» του ζργου, δθλαδι ι όλθ καταςκευι, κακϊσ και 
τα βαςικά διακριτά ςτοιχεία τθσ, όπωσ προβλζπονται από τθν αρχικι ςφμβαςθ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/16 
άρκρο 155. 

τα απρόβλεπτα δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ για μετατόπιςθ δικτφων Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ 
(ΔΕΘ, ΟΣΕ κλπ) και θ δαπάνθ των απαλλοτριϊςεων. 
 
ΑΡΙΡΟ 14ο: ΔΚΕΤΙΤΝΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΕΚΔΚΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ Ε ΠΡΟΩΠΚΚΟ - ΔΚΑΙΕΗ 
ΓΡΑΦΕΚΟΤ ΓΚΑ ΣΗΝ ΕΠΚΒΛΕΨΗ  

14.1. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ςτθν 
Τπθρεςία τον Αντίκλθτό του, τθν διεφκυνςθ των κεντρικϊν γραφείων του κακϊσ και το εντεταλμζνο 
προςωπικό που κα βρίςκεται ςε αυτά. 

14.2. Θ Διεφκυνςθ του ζργου από τθν πλευρά του αναδόχου ςτουσ τόπουσ καταςκευισ, κα γίνεται από 
Σεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί από τθν Τπθρεςία. Για το παραπάνω 
προςωπικό, που αποτελεί τθν ελάχιςτθ ςτελζχωςθ, απαιτείται προςκόμιςθ ςτθν Διευκφνουςα 
Τπθρεςία βεβαίωςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία κα αναγράφεται ο χρόνοσ 
αςφάλιςθσ των εργαηομζνων και ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 136 του Ν. 4412/16. 

14.3. Σο βραδφτερο ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ 
του ζργου κα αναλάβει τα κακικοντα του και ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου. 
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14.4. Για τθν ζγκριςθ του παραπάνω προτεινόμενου Σεχνικοφ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν 
Τπθρεςία πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ, πιςτοποιθτικά και λοιπά 
λεπτομερι ςτοιχεία, που κα αφοροφν τα προςόντα και τθν πείρα του. Θ Τπθρεςία μπορεί κατά τθν 
απόλυτθ κρίςθ τθσ να μθν εγκρίνει τον προτεινόμενο Μθχανικό, ςε περίπτωςθ που κεωριςει ότι αυτόσ 
δεν ζχει τα απαραίτθτα προςόντα και πείρα ι δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν παραπάνω κζςθ. Όταν ο 
παραπάνω Σεχνικόσ απουςιάηει κα υπάρχει ςτο εργοτάξιο ο αντικαταςτάτθσ του, που κα είναι Σεχνικόσ εκ 
του υπολοίπου προςωπικοφ και κα ζχει εγκρικεί από τθν Τπθρεςία. 

14.5    Ο ανωτζρω Σεχνικόσ κα είναι πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνοσ με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο να 
εκπροςωπεί τον Ανάδοχο ςε όλα τα κζματα του εργοταξίου, περιλαμβανομζνθσ τθσ παραλαβισ των 
εντολϊν, ειδοποιιςεων, οδθγιϊν ι παρατθριςεων τθσ Τπθρεςίασ, επί τόπου του ζργου και τθσ 
υπογραφισ κάκε εγγράφου και ςτοιχείου που θ υπογραφι προβλζπεται επιτόπου του ζργου 
(παραλαβζσ, επιμετριςεισ, θμερολόγια κλπ). 

14.6. Ο ωσ άνω Σεχνικόσ είναι αρμόδιοσ για τθν ζντεχνθ άρτια και αςφαλι καταςκευι των εργαςιϊν και 
για τθν λιψθ και εφαρμογι των απαιτουμζνων μζτρων προςταςίασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων 
κακϊσ και κάκε τρίτου ςτο ζργο. Αυτόσ πρζπει να υποβάλει ςτθν Τπθρεςία υπεφκυνθ διλωςθ με τθν 
οποία να αποδζχεται το διοριςμό του και τισ ευκφνεσ του. 

14.7. Θ Τπθρεςία δφναται κατά τθν κρίςθ τθσ να ανακαλζςει τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ για τον οριςμό 
οποιουδιποτε από τα παραπάνω πρόςωπα, οπότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να το αντικαταςτιςει με 
άλλο του οποίου ο διοριςμόσ κα υπόκειται επίςθσ ςτθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Επίςθσ, μπορεί 
να διατάςςει τθν ςτελζχωςθ του εργοταξίου με πρόςκετο προςωπικό, όταν κατά τθν κρίςθ τθσ είναι 
απαραίτθτο. Ρθτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καμιά περίπτωςθ 
δεν απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ του και τισ υποχρεϊςεισ του, ενϊ ο Ανάδοχοσ παραμζνει 
πάντοτε αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Τπθρεςία. 

14.8. ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ αμελιςει ι αςτοχιςει να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του 
άρκρου τοφτου, θ Τπθρεςία μπορεί εκτόσ των άλλων κυρϊςεων για αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά να 
του επιβάλει και πρόςτιμο μζχρι του διπλαςίου τθσ δαπάνθσ για προςωπικό που ενϊ κα ζπρεπε κατά 
τα ανωτζρω να υπάρχει ελλείπει. Σοφτο δε ανεξάρτθτα αν το προςωπικό αυτό είναι μόνιμο ι 
περιςταςιακό προςωπικό του αναδόχου. 

Θ παρουςία του ανωτζρω περιγραφόμενου προςωπικοφ κα ελζγχεται αδιάλειπτα από τθν 
Διευκφνουςα Τπθρεςία και ςε περίπτωςθ ςυςτθματικισ μθ ςυμμόρφωςθσ πλθν των ανωτζρω 
κυρϊςεων κα ενθμερϊνεται θ Προϊςταμζνθ Αρχι. 

14.9. Θ Τπθρεςία μπορεί να διατάςςει τθν ςτελζχωςθ του εργοταξίου με πρόςκετο προςωπικό όταν 
κατά τθν κρίςθ τθσ είναι απαραίτθτο. 

14.10.  Επίςθσ για τθν διευκόλυνςθ των εργαςιϊν τθσ επίβλεψθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
παραχωριςει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία κατάλλθλο χϊρο γραφείου, αποδεκτό από τθν υπθρεςία 
για το προςωπικό τθσ και τουσ εκπροςϊπουσ τθσ. Σο γραφείο αυτό κα ζχει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό 
για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. 

14.11. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ, τα απαραίτθτα 
μεταφορικά μζςα για τθ διακίνθςθ του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ τθσ για τισ ανάγκεσ του ζργου. 
 
 
ΑΡΙΡΟ 15ο: ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ - ΔΩΡΕΑΝ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντθρεί δωρεάν όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν επί δεκαπζντε 
(15) μινεσ από τθν βεβαιωμζνθ περαίωςθ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 171 του Ν. 4412/16. 

τθν περίπτωςθ ηθμιϊν από ανϊτερθ βία ι άλλθ αιτία, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν 
αποκατάςταςθ και αποηθμιϊνεται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου  157 του Ν. 4412/16. 
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ΑΡΙΡΟ 16ο: ΔΚΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΚΑ - ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΚΑ - ΗΜΑΝΗ 

Θ δαπάνθ για τθν λιψθ των αναγκαίων μζτρων και ιδιαίτερα θ τοποκζτθςθ, αντικατάςταςθ και 
ςυντιρθςθ των απαιτουμζνων αντανακλαςτικϊν πινακίδων και ςθμάτων, φανϊν κλπ, όπωσ ορίηεται ςτθν 
Τ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 «Ζγκριςθ τεχνικισ προδιαγραφισ ςιμανςθσ εκτελοφμενων οδικϊν ζργων εντόσ 
και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν» όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα, δεν κα πλθρωκεί ςτον Ανάδοχο, 
περιλαμβανόμενθ ςτθ τιμι τθσ προςφοράσ του. 

Ο Ανάδοχοσ φζρει αποκλειςτικι ευκφνθ, αςτικι και ποινικι, για κάκε ατφχθμα εξ αιτίασ των ζργων ι τθσ 
πλθμμελοφσ ςιμανςισ τουσ, ακόμα των εκτελουμζνων απολογιςτικά. 

Θ μθ τιρθςθ των προαναφερκζντων μζτρων αποτελεί παράβαςθ των προβλεπόμενων ςτισ διατάξεισ των 
άρκρων 81 ζωσ και 84 του Ν.3669/2008 και επιςφρουν τισ από τισ διατάξεισ αυτζσ προβλεπόμενεσ 
διοικθτικζσ ποινζσ και διοικθτικζσ και παρεπόμενεσ χρθματικζσ κυρϊςεισ. Επίςθσ θ μθ τιρθςθ των 
μζτρων αυτϊν αποτελεί παράβαςθ των προβλεπόμενων ςτισ Προδιαγραφζσ ιμανςθσ εκτελουμζνων 
ζργων εντόσ ι και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν. 

Χωρίσ ςτο παραμικρό να μειϊνεται θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν ικανοποίθςθ των όρων αυτοφ του 
άρκρου, θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ςυμπλθρϊνει ενζργειεσ του Αναδόχου, αν τοφτο απαιτείται, 
ςε βάροσ και για λογαριαςμό του. Θ Τπθρεςία μπορεί να αςκιςει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχοσ 
αμελιςει ι αποδειχκεί ανίκανοσ να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ αυτοφ του άρκρου. Πζραν του 
καταλογιςμοφ των ςχετικϊν δαπανϊν για τθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν / ενεργειϊν από τθν 
Τπθρεςία, θ μθ ικανοποίθςθ των όρων του παρόντοσ άρκρου ςυνιςτά αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά του 
Αναδόχου και επιςφρει τθν εφαρμογι ςυμβατικϊν κυρϊςεων, μία από τισ οποίεσ είναι θ επιβολι 
προςτίμου(ων). 
 
ΑΡΙΡΟ 17ο: ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΚ ΟΡΓΑΝΚΜΩΝ ΚΟΚΝΗ ΩΦΕΛΕΚΑ 

Ο Ανάδοχοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να εντοπίςει τυχόν εγκαταςτάςεισ, δίκτυα κλπ Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ που 
εμπίπτουν ςτο εφροσ κατάλθψθσ των ζργων και να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία ςχετικά ςχζδια ςτα οποία 
κα απεικονίηονται οι προσ μετατόπιςθ εγκαταςτάςεισ. Οι δαπάνεσ μετατόπιςθσ βαρφνουν τον Εργοδότθ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ, παράλλθλα με τισ ενζργειεσ τθσ Τπθρεςίασ, να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ προσ τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ για τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν μετατόπιςθσ των 
εγκαταςτάςεων και να διευκολφνει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ. 

Είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι βλάβθσ ςτισ υπόψθ 
εγκαταςτάςεισ και είναι ςε κάκε περίπτωςθ υπεφκυνοσ για τυχόν βλάβεσ που ςυμβοφν εξ αιτίασ των 
ζργων 
 

ΚΕΦΑΛΑΚΟ Β' - ΓΕΝΚΚΟΚ ΤΜΒΑΣΚΚΟΚ ΟΡΟΚ 
 

ΑΡΙΡΟ 18ο : ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΤΝΙΗΚΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ο εργολάβοσ με τθν προςφορά του αποδζχεται ότι μελζτθςε πλιρωσ τθν φφςθ και τθν κζςθ των 
ζργων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ όςο αφορά τισ μεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και 
εναποκικευςθ υλικϊν, φπαρξθ εργατικϊν χειρϊν, φδατοσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το ευμετάβλθτο των 
καιρικϊν ςυνκθκϊν, τισ διάφορεσ ανυψϊςεισ των ποταμϊν, χειμάρρων ι παρόμοιεσ φυςικζσ ςυνκικεσ 
ςτον τόπο των ζργων, τθν διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ, ποιότθτα και ποςότθτα των 
υλϊν που μπορεί να ςυναντθκοφν πάνω και κάτω από το ζδαφοσ το είδοσ και τα μζςα ευκολίασ, που κα 
χρειαςτοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν πρόοδο των εργαςιϊν και οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα 
οποία κατά οποιοδιποτε τρόπο δφναται να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ ςε ςυνδυαςμό με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Παράλειψθ του εργολάβου για ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ όρουσ 
αυτοφσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τθν ςφμβαςθ. 



 

15 

 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει, μετά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, με δικι του κακολικι αρμοδιότθτα και 
ευκφνθ να επαλθκεφςει όλα τα ςτθ διάκεςι του ςτοιχεία και να εκτελζςει και τυχόν ςυμπλθρωματικζσ 
ζρευνεσ, μελζτεσ κλπ προκειμζνου να οριςτικοποιθκοφν τα καταςκευαςτικά ςχζδια των ζργων. Επίςθσ, να 
ζχει ςυμπεριλάβει όλα αυτά ςτθν προςφορά του. 

 
 
ΑΡΙΡΟ 19ο: ΠΡΟΣΑΚΑ ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝΣΚΚΟΚ ΟΡΟΚ 

τισ τιμζσ προςφοράσ του αναδόχου κεωρείται ότι περιλαμβάνονται ανοιγμζνεσ όλεσ οι δαπάνεσ που 
προκφπτουν από τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου ςτο 
μζροσ που το αφοροφν. 
 

 
ΑΡΙΡΟ 20ο: ΦΤΛΑΞΗ ΤΛΚΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΜΕΩΝ ΚΑΚ ΠΡΟΣΑΚΑ ΣΗ ΒΛΑΣΗΗ  

20.1. Ο Ανάδοχοσ πρζπει πάντοτε να φυλάςςει και διατθρεί όλα τα κάκε είδουσ υλικά και μζςα που 
βρίςκονται εισ χείρασ του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ιδιοκτθςίασ του Δθμοςίου, κακϊσ επίςθσ και 
κάκε εργαςία που εκτελζςτθκε. Όλεσ οι απαιτιςεισ του εργοδότθ για τθν περίφραξθ ι τθν ειδικι φφλαξθ 
τθσ περιουςίασ αυτοφ, κα εκτελοφνται από τον Ανάδοχο χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Εάν ο 
εργοδότθσ διαπιςτϊςει ότι ο Ανάδοχοσ δεν προφυλάςςει με επάρκεια υλικά, μθχανιματα, εφόδια ι 
εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν, τότε θ περιουςία αυτι δφναται να προφυλαχκεί από τον πρϊτο, με τθ 
δαπάνθ φφλαξθσ να βαρφνει τον Ανάδοχο, και κα κρατθκεί από όςα αυτόσ δικαιοφται να λαμβάνει. 

20.2. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει τα μζτρα που απαιτοφνται για τθν προςταςία των καταςκευϊν, των 
κοινωφελϊν και κάκε είδουσ ζργων, που υπάρχουν και για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ι τθν διακοπι τθσ 
λειτουργίασ τουσ. Ηθμίεσ που προκλικθκαν από αμζλεια του Αναδόχου πρζπει να επανορκϊνονται 
αμζςωσ από τον ίδιο. ε αντίκετθ περίπτωςθ αυτό κα γίνεται από τον εργοδότθ ςε βάροσ και για 
λογαριαςμό του Αναδόχου. 

20.3. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προφυλάςςει και να προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ όπωσ 
δζνδρα, κάμνουσ και καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ ςτο χϊρο που εκτελείται θ εργαςία, εφόςον δεν 
παρεμποδίηεται δικαιολογθμζνα θ καταςκευι του ζργου κατά τθν κρίςθ του εργοδότθ ζχοντασ υπόψθ και 
τισ ςχετικζσ με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ διατάξεισ, θ εφαρμογι των οποίων είναι 
υποχρεωτικι. 

20.4. Επίςθσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε αυκαίρετθ βλάβθ ιδιοκτθςιϊν τρίτων, κοπι ι βλάβθ δζνδρων και 
κάμνων, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και εκείνθ που προκαλείται από κακό χειριςμό των μθχανθμάτων, 
απόκεςθ υλικϊν ι καταςτροφι φυτεμζνων περιοχϊν από μθχανικά μζςα. 
 
 

ΑΡΙΡΟ 21ο: ΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΚΑ ΚΑΚ ΤΓΚΕΚΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΚΟ 

21.1. 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: ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), 

Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42)1. 

21.2. τα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα 
τα ςχετικά μζτρα Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.7). 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ και 
Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, 
ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, 
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ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ 
αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και 
αρ.378). 

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, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και 
υγείασ: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 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). 

 

21.3. φμφωνα με τα προαναφερόμενα (§21.2), ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα :   

21.3.1.  Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ  - χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ ( ΑΤ )  - Φάκελοσ 
 Αςφάλειασ Τγείασ (ΦΑΤ) 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: Π.Δ.305/96 (αρ. 3, 
παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του 
Π.Δ.305/96. 
β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΑΤ-ΦΑΤ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ 
μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΤΑ 
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και αρ.378). 
γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΑΤ-ΦΑΤ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλείψεισ που 
κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία), 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 ΑΤ-ΦΑΤ 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: Π.Δ.305/96 (αρ. 3, παρ.9) και ΤΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και 
αρ.378) 
ε. Να τθριςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: Π.Δ.305/96 (αρ. 3, παρ.10) και ΤΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 
ςτ. υμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Τγείασ 
(ΦΑΤ). 

Σο ΑΤ 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 ΦΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά 
αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΦΑΤ αναφζρεται ςτο Π.Δ.305/96 (αρ.3, παρ.5-7) και ςτισ ΤΑ: 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ, οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν 
ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΑΤ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
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α. Απαιτείται υντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ 
ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 

β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ : Π.Δ.305/96 (αρκ.12 
παράρτθμα ΙΙ). 

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 (ΑΤ,ΦΑΤ) του ζργου από τθν 
αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του .ΕΠ.Ε. 

Ο ΦΑΤ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε 
Δθμόςιου Ζργου: ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 
73 και 75). 

Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΤ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το ςυνοδεφει 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του: Π.Δ.305/96 (αρ. 3, παρ.11) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του 
(τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 

Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΑΤ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΤ περιλαμβάνονται ςτθν 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 
 

 
21.3.2. 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. Σα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ 
τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Τπθρεςίεσ Προςταςίασ και Πρόλθψθσ 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). 

τα πλαίςια των Τποχρεϊςεων του Αναδόχου κακϊσ και του 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 Σεχνικόσ 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. 

Σο 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 
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Τγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Τ.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. 

ε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

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). 

Σα 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. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
21.3.3. Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ)  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά περίπτωςθ 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 ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Τ.Α 
130646/1984 του (τ.) Τπουργείου Εργαςίασ. 

Σο ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Τ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Σμιματα ι Γραφεία 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ 
Δ/νουςασ Τπθρεςίασ, 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 : ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. 
ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
21.3.4. υςχετιςμόσ χεδίου Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ  
 ( ΘΜΑ)  
Για τθν πιςτι εφαρμογι του  ΑΤ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το ΘΜΑ. τα 
πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του ΑΤ 
και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων 
ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΑΤ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 
 
21.4 Απαιτοφμενα  μζτρα  αςφάλειασ  και  υγείασ  κατά  τθν  εκτζλεςθ  όλων  των  εργαςιϊν  ςτο 
εργοτάξιο. 

 21.4.1 Προετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ)  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω 
μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 

α. Σθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 
μζροσ Α, παρ. 18.1). 

β. Σον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, 
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ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-
79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 

γ. Σθ 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: 
Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). 

δ. Σθ 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.  
:  ΠΔ  1073/81  (αρ.  92-96),  ΠΔ  305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 
45). 

ε. Σθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ 
χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), 
Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV 
μζροσ Α, παρ.13, 14). 

ςτ. Σθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) 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 : Π.Δ. 
1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΤΑ 8881/94 και 
Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 
 21.4.2 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 : 

- Σθν Τ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ ιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» 
(ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

- Σθ ΚΤΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι 
διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που 
προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν » 

- Σισ 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 : ΠΔ 
1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 
αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων 
: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, 
ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 και. μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. 
αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν : α) κραδαςμοφσ : ΠΔ 176/05, β) κόρυβο : ΠΔ 
85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων 
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: ΠΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 
82/10. 
 
 21.4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν.  
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΠΔ 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 ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 
1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι 
τροπ. αυτοφ: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 
μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 
8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 
1. Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 
2. Άδεια κυκλοφορίασ 
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ, 
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
θμειϊνεται 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 ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. 
παρ.7 ). 

 
21.5. 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. 

Σα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα : 

 21.5.1 Κατεδαφίςεισ :  

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93, Ν.   2168/93,   ΠΔ   
396/94   (αρ.9   παρ.4   παραρτ.   ΙΙΙ   ),   Τ.Α.   3009/2/21   γ/94,   Τ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 
12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα II, παρ.11), ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 
455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

 21.5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αν τιςτθρίξεισ :  

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και 
αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΠΔ 2/06, 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10 ). 

 21.5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κιν δφνου, Εργαςίε σ ςε φψοσ,  
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 Εργαςίε σ ςε ςτζγεσ.  

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β 
τμιμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 21.5.4 Εργαςίε σ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ  

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 21.5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτ ίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.)  

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12). 
 

 
 21.5.6 Προετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λ οιπϊν υπογείων ζργων.  

(ιραγγεσ 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, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 
3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, 
Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και θ 
τροπ. αυτοφ : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 

 21.5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα  

(Τποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ 
πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17),  ΠΔ  396/94  
(αρ.9  παρ.4  παραρτ.ΙΙΙ),  ΤΑ  3131.1/20/95/95,  ΠΔ  305/96  (αρ.12, 
παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
 
21.6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα 
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΙΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΚ ΚΑΝΟΝΚΣΚΚΩΝ ΔΚΑΣΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΚΑ ΚΑΚ ΤΓΕΚΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΚΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΙ 

 
ΦΕΚ  337/Α/76 

 
Π. Δ.  395/94 

 
ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 495/76    

 
Ν. 1396/83 

 
ΦΕΚ  126/Α/83 

 
Π. Δ.  396/94 

 
ΦΕΚ 220/Α/94 

 
Ν. 1430/84 

 
ΦΕΚ 49/Α/84 

 
Π. Δ.  397/94 

 
ΦΕΚ 221/Α/94 

 
Ν. 2168/93 

 
ΦΕΚ  147/Α/93 

 
Π. Δ.  105/95 

 
ΦΕΚ  67/Α/95 

 
Ν. 2696/99 

 
ΦΕΚ 57/Α/99 

 
Π. Δ.  455/95 

 
ΦΕΚ 268/Α/95 

 
Ν. 3542/07 

 
ΦΕΚ 50/Α/07 

 
Π. Δ.  305/96 

 
ΦΕΚ 212/Α/96 

 
Ν. 3669/08 

 
ΦΕΚ  116/Α/08 

 
Π. Δ. 89/99 

 
ΦΕΚ   94/Α/99 

 
Ν. 3850/10 

 
ΦΕΚ 84/Α/10 

 
Π. Δ.  304/00 

 
ΦΕΚ 241/Α/00 

 
Ν. 4030/12 

 
ΦΕΚ  249/Α/12 

 
Π. Δ.  155/04 

 
ΦΕΚ 121/Α/04 

  Π. Δ.  176/05 ΦΕΚ  227/Α/05 



 

 

 

 

 
 
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΙΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΚ ΚΑΝΟΝΚΣΚΚΩΝ ΔΚΑΣΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΚΑ ΚΑΚ ΤΓΕΚΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΚΟ» 

  Π. Δ.  149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

 Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ   ΔΙΑΣ ΑΓΜΑΣ Α   

  Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ  268/Α/06 

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ  128/Α/77   
  Π. Δ.  212/06 ΦΕΚ  212/Α/06 
Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ   20/Α/78   
  Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ  145/Α/10 
Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ   47/Α/78   
  Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 
Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

 
Π. Δ. 1073/81 

 
ΦΕΚ 260/A/81 

 
 Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ  

 
 ΑΠΟΦΑΕΙ  

 
Π. Δ. 225/89 

 
ΦΕΚ 106/Α/89 

 
ΤΑ  130646/84 

 
ΦΕΚ   154/Β/84 

 
Π. Δ. 31/90 

 
ΦΕΚ   31/Α/90 

 
ΚΤΑ 3329/89 

 
ΦΕΚ   132/Β/89 

 
Π. Δ. 70/90 

 
ΦΕΚ   31/Α/90 

 
ΚΤΑ 8243/1113/91 

 
ΦΕΚ   138/Β/91 

 
Π. Δ. 85/91 

 
ΦΕΚ 38/Α/91 

 
ΚΤΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

 
ΦΕΚ   187/Β/93 

 
Π. Δ. 499/91 

 
ΦΕΚ  180/Α/91 

 
ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

 
ΦΕΚ   765/Β/93 

 

 
 Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ  

 
 ΑΠΟΦΑΕΙ  

 
 Δ. ΕΓΚ ΤΚΛΙΟΙ  

 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ 

ΚΤΑ αρ.8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 ΕΓΚΤΚΛΙΟ 27/03  

   Π/208/12-9-03 
ΤΑ  αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93   

  ΕΓΚΤΚΛΙΟ6/08 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/ 
ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94  οικ/215/31-3-08 

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 ΕΓΚΤΚΛΙΟ .ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ.10201/12 

   ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ 

ΤΑ  3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95  

 
ΤΑΦ.6.9/13370/1560/95 

 
ΦΕΚ 677/Β/95 

 

 
ΤΑΦ6.9/25068/1183/96 

 
ΦΕΚ  1035/Β/96 

 

 
Τ.Ααρ.οικ.Β.5261/190/97 

 
ΦΕΚ   113/Β/97 

 

 
ΚΤΑαρ.οικ.16289/330/99 

 
ΦΕΚ   987/Β/99 

 

 
ΚΤΑαρ.οικ.15085/593/03 

 
ΦΕΚ 1186/Β/03 

 



 

 

 

    
 
ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

 
ΦΕΚ   708/Β/03 

  

 
ΚΤΑ αρ.6952/11 

 
ΦΕΚ   420/Β/11 

  

 
ΤΑ 3046/304/89 

 
ΦΕΚ 59/Δ/89 

  

 
ΤΑΦ.28/18787/1032/00 

 
ΦΕΚ 1035/Β/00 

  

 
ΤΑ αρ. οικ.433/2000 

 
ΦΕΚ 1176/Β/00 

  

 
ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

 
ΦΕΚ   686/Β/01 

  

 
ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

 
ΦΕΚ   266/Β/01 

  

 
ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

 
ΦΕΚ 16/Β/03 

  

 
ΤΑ ΔMEO/Ο/613/11 

 
ΦΕΚ   905/Β/11 

  

ΤΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   

Πυροςβεςτικι διάταξθ 7, 
Απόφ.7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96   

 
 
21.7. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τον εφοδιαςμό των κζςεων εργαςίασ με πόςιμο 
νερό και εγκαταςτάςεισ υγιεινισ και κακαριότθτασ, να εξαςφαλίςει μζςα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, 
να καταςκευάςει και τοποκετιςει κατάλλθλεσ πινακίδεσ ι φωτεινά ςιματα επιςιμανςθσ και 
απαγόρευςθσ προςζγγιςθσ επικινδφνων κζςεων, κακϊσ και προειδοποιθτικζσ και ςυμβουλευτικζσ 
πινακίδεσ τόςο για τουσ εργαηόμενουσ όςο και για τουσ κινοφμενουσ ςτουσ χϊρουσ εργοταξίων ι/και ςτισ 
περιοχζσ καταςκευισ των εργαςιϊν ι κοντά ς' αυτζσ. 

21.8. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό, ςτο προςωπικό επίβλεψθσ τθσ Τπθρεςίασ 
μετά των εκάςτοτε υμβοφλων τθσ, και ςε κάκε άλλο πρόςωπο που βρίςκεται ςτο χϊρο του Ζργου μετά 
από ςχετικι ζγκριςθ, τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ εργαςίασ, ατομικά και ομαδικά εφόδια 
προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, όπωσ κράνθ, γυαλιά, μάςκεσ θλεκτροςυγκολλθτϊν κλπ. 
Κατά τθν τυχόν εκτζλεςθ νυχτερινισ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τον απαιτοφμενο 
ιςχυρό φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και κάκε τρίτου. 

21.9. Για τθν προςταςία και αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ των εργοταξιακϊν χϊρων και 
ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται  να φροντίηει: 

 Για τθν εγκατάςταςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ. 

 Για τον περιοδικό κακαριςμό των χϊρων από επικίνδυνα για ανάφλεξθ υλικά και τθν κατάλλθλθ 
διάκεςθ τουσ. 

 Να μθν πραγματοποιεί εργαςίεσ κολλιςεων ι και άλλεσ ανοιχτισ πυράσ κοντά ςε χϊρουσ 
αποκικευςθσ καυςίμων ι άλλων εφφλεκτων υλϊν του εργοταξίου και των γειτονικϊν ιδιοκτθςιϊν 
που ανικουν ςε τρίτουσ. 

 Για τθν αςφαλι αποκικευςθ των εκρθκτικϊν υλϊν που κα γίνεται κατόπιν και ςφμφωνα με ςχετικι 
άδεια τθσ αρμόδιασ Αρχισ. 



 

 

21.10. Ρθτά κακορίηεται ότι, ανεξάρτθτα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ 
λιψθ των ενδεδειγμζνων και ορκϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για 
κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και ςε 
περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα εφαρμόηονται οι διεκνείσ κανονιςμοί πρόλθψθσ 
ατυχθμάτων. 

21.11. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν αποφυγι ηθμιϊν και 
ατυχθμάτων από τθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, όπωσ ελεγχόμενεσ εκριξεισ, ςυςτιματα ςυναγερμοφ για 
τθν απομάκρυνςθ ατόμων από τουσ χϊρουσ των εκριξεων, λιψθ προςτατευτικϊν μζτρων για 
υπερκείμενεσ ι παρακείμενεσ καταςκευζσ και ιδιοκτθςίεσ κλπ, εφόςον βεβαίωσ επιτραπεί από τθν 
Τπθρεςία θ χρθςιμοποίθςθ εκρθκτικϊν υλϊν ςτισ εκςκαφζσ. 

21.12. Οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να 
ςυνυπολογιςκοφν από αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ Οικονομικισ του Προςφοράσ. 

 
ΑΡΙΡΟ 22ο: ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΚ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ - ΦΩΣΚΜΟ 

Από τον Ανάδοχο μποροφν να ανεγείρονται προςωρινά κτίςματα (υπόςτεγα  αποκικευςθσ, εργαςτιρια, 
γραφεία κ.ά.) με δικι του μζριμνα, εργάτεσ και υλικά, χωρίσ καμία δαπάνθ του εργοδότθ. Προςωρινά 
κτίςματα και ζργα αυτοφ του είδουσ κα παραμείνουν ςτθν κυριότθτα του Αναδόχου και κα αφαιροφνται 
από αυτόν με ζξοδά του, μετά τθν αποπεράτωςθ των ζργων. Αυτά τα κτίςματα και ζργα μπορεί να 
εγκαταλείπονται και να μθν απαιτείται θ αφαίρεςι τουσ, μόνο κατόπιν γραπτισ ζγκριςθσ του 
εργοδότθ. ε περίπτωςθ που ανεγερκοφν κτίρια αυτοφ του είδουσ με υλικά του εργοδότθ, αυτά κα 
παραμείνουν ςτθν ιδιοκτθςία του. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει επαρκι παροχι φδατοσ για χριςθ ςτο ζργο και τθν κατανάλωςθ 
του προςωπικοφ. Επίςθσ υποχρεοφται ςτθν εγκατάςταςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για τθν λειτουργία των 
εγκαταςτάςεϊν του και για χριςθ του προςωπικοφ που διαμζνει ςτον τόπο των ζργων ι των εργαηόμενων 
ςε νυκτερινζσ εργαςίεσ. 

 
ΑΡΙΡΟ     23ο:     ΚΑΣΑΒΟΛΗ     ΕΚΦΟΡΩΝ     ΠΡΟ     Κ.Κ.Α.     ΚΑΚ    ΑΦΑΛΚΣΚΚΟΤ ΟΡΓΑΝΚΜΟΤ  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, πζρα από τισ καταβαλλόμενεσ προσ το Ι.Κ.Α. και τουσ άλλουσ Αςφαλιςτικοφσ 
Οργανιςμοφσ νόμιμεσ ειςφορζσ, που κακορίηονται από αυτοφσ επί των μιςκϊν και θμερομιςκίων του 
προςλαμβανόμενου από αυτόν εργατοτεχνικοφ και κάκε είδουσ απαςχολοφμενου ςτο παρόν ζργο 
προςωπικοφ και βαρφνουν τον εργοδότθ, να μεριμνά κατά τθν μιςκοδοςία του εν λόγω προςωπικοφ για 
τθν κράτθςθ και των κάκε είδουσ ειςφορϊν και κρατιςεων που βαρφνουν τον εργαηόμενο. Ο Ανάδοχοσ 
είναι υπεφκυνοσ ςε κάκε περίπτωςθ παράλειψθσ κράτθςθσ ειςφορϊν αυτοφ του είδουσ και υποχρεοφται 
ςτθν καταβολι τουσ, με δικζσ του δαπάνεσ χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ Τπθρεςίασ. 

Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του 
Ι.Κ.Α. για μθ οφειλι προσ αυτό. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει ςτθν Τπθρεςία τα οικεία 
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του προςωπικοφ του, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν υπάγεται ςτισ Κοινωνικζσ 
Αςφαλίςεισ. Αν δεν το πράξει, θ Τπθρεςία δικαιοφται να εφαρμόηει ανάλογθ κράτθςθ πάνω ςτουσ 
λογαριαςμοφσ που ςυντάςςονται κάκε φορά για τθν πλθρωμι του και μζχρι το χρόνο προςκόμιςισ 
τουσ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ παραλείψει τθ ςφναψθ των εν λόγω αςφαλειϊν ι παραλείψει τθν καταβολι των 
αςφαλίςτρων, θ Τπθρεςία προβαίνει ςτθ ςφναψθ τθσ αςφάλειασ ι τθν καταβολι των αςφαλίςτρων ςε 
βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου και κρατεί τισ δαπάνεσ που ζγιναν από τον πρϊτο 
λογαριαςμό. 

 
 
 



 

 

ΑΡΙΡΟ 24ο: ΕΚΔΚΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

24.1. Οι τιμζσ μονάδοσ του τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνθσ εργαςίασ ι προμικειασ 
υλικϊν. Κατά ςυνζπεια οι τιμζσ αυτζσ καλφπτουν εξ ολοκλιρου τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτισ 
Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, ανεξάρτθτα αν αυτζσ εμφανίηουν μικρζσ ι μεγάλεσ δυςχζρειεσ 
εκτζλεςισ τουσ. Κατόπιν αυτοφ, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία άλλθ πλθρωμι ι 

αποηθμίωςθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ. φμφωνα με τα ανωτζρω, ςε όλεσ τισ 
τιμζσ μονάδοσ του Σιμολογίου περιλαμβάνονται: 

 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων που απαιτοφνται για τθν καταςκευι τθσ εργαςίασ, ιτοι τα 
μιςκϊματα, τα απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά, θ επιβάρυνςθ λόγω θμεραργιϊν από οποιαδιποτε 
αιτία (παραλαβι και επιςτροφι του μθχανιματοσ, δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, βλάβεσ, εορτζσ κλπ) 
ι λόγω επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ παραλαβισ, μεταφοράσ επί τόπου 
και επιςτροφισ μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφάλιςτρά τουσ, οι δαπάνεσ για τθν 
κανονικι λειτουργία των εγκαταςτάςεων του εργοταξίου (φδρευςθ, κζρμανςθ κλπ). 

 Οι δαπάνεσ για το απαιτοφμενο προςωπικό μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και των λοιπϊν ςυνεργείων από 
εργοδθγοφσ, μθχανοτεχνίτεσ, τεχνίτεσ, ειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ, για θμερομίςκια 
αυτϊν, θμεραργίεσ αςφάλιςθσ, δϊρα εορτϊν, ιατρικισ τουσ περίκαλψθσ κλπ 

 Οι δαπάνεσ των υλικϊν που απαιτοφνται, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτα 
για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ κάκε είδουσ εργαςίασ, με τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά 
ςτον τόπο των ζργων. Επίςθσ περιλαμβάνονται και οι κάκε είδουσ αςφαλίςεισ υλικϊν. 

 Σα ζξοδα αποκικευςθσ και φφλαξθσ των μθχανθμάτων και των υλικϊν. 

 Οι δαπάνεσ φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ όλων και κάκε είδουσ υλικϊν που απαιτοφνται για 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν από τουσ τόπουσ ι κζςεισ προμικειασ ι παραγωγισ μζχρι τθσ 
ενςωμάτωςθσ τουσ ςτο ζργο. Θ μεταφορά πλθρϊνεται επιπλζον, μόνο ςε περίπτωςθ που αυτό 
ςαφϊσ αναφζρεται ςτο τιμολόγιο μελζτθσ. 

 Οι δαπάνεσ αποηθμίωςθσ ιδιοκτθτϊν πθγϊν λιψθσ κάκε είδουσ υλικϊν ι χϊρων προςωρινισ 
αποκικευςισ τουσ. Ο Εργοδότθσ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ διενζργειασ απαλλοτριϊςεων 
χϊρων λιψθσ αποκικευςθσ κλπ υλικϊν. 

 Οι δαπάνεσ καταςκευισ όλου ι μζρουσ εργαςιϊν δια χειρϊν εργατοτεχνιτϊν, ςτισ περιπτϊςεισ 
εκείνεσ, που είναι αδφνατο ι δεν ενδείκνυται με μθχανιματα ι κρίνεται απαραίτθτθ, για καλφτερθ 
εκτζλεςθ του ζργου, από τθν Τπθρεςία. 

 Οι δαπάνεσ υπαίκρου και γραφείου για τθ λιψθ ςτοιχείων, καταμζτρθςθ υλικϊν κλπ, ςφνταξθ και 
εκτφπωςθ ςε τετραπλοφν των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κακϊσ και των τελικϊν καταςκευαςτικϊν 
ςχεδίων εισ διπλοφν. 

 Γενικά κάκε δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςτθν οποία αναφζρεται θ ςχετικι τιμι του Σιμολογίου. 

 Οι δαπάνεσ εκτζλεςθσ και επανάλθψθσ απαςϊν των απαιτουμζνων δοκιμϊν των εγκαταςτάςεων 
μζχρι πλιρουσ ικανοποίθςθσ των απαιτθτϊν αποτελεςμάτων τουσ. 

 Οι δαπάνεσ επικεϊρθςθσ των εγκαταςτάςεων και επανόρκωςθσ κάκε βλάβθσ ι ηθμίασ κατά τθν 
περίοδο εγγφθςθσ. 

 Οι δαπάνεσ διοδίων των μεταφορικϊν μζςων του Αναδόχου και οι δαπάνεσ ηφγιςθσ τθσ κακαράσ 
αςφάλτου και των αςφαλτομιγμάτων κλπ υλικϊν, όταν απαιτείται. 

 Οι δαςμοί και λοιποί φόροι, τζλθ ειςφοράσ και δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων 
του ζργου. Προκειμζνου για είδθ εςωτερικοφ, ο φόροσ κφκλου εργαςιϊν και τα τζλθ χαρτοςιμου όπου 
ιςχφουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δαςμοί, τζλθ, κρατιςεισ κλπ, που κα ιςχφουν κατά τθν 
καταςκευι του ζργου. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Κϊδικα Νόμων για Σελωνειακό 



 

 

Δαςμολόγιο Ειςαγωγισ και τισ διατάξεισ του Ν.3215/55 όπωσ ιςχφει ςιμερα, δεν παρζχεται 
ουςιαςτικά ςτθν Τπθρεςία που κα εποπτεφςει τθν καταςκευι του ζργου ι ςε άλλθ Τπθρεςία θ 
δυνατότθτα να εγκρίνει χοριγθςθ ι να χορθγιςει οποιαδιποτε βεβαίωςθ για τθν παροχι 
οποιαςδιποτε ατζλειασ ι απαλλαγισ από τουσ δαςμοφσ και τουσ υπόλοιπουσ φόρουσ, ειςφορζσ και 
δικαιϊματα ςτα υλικά και είδθ εξοπλιςμοφ του ζργου, οφτε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ δικαίωμα να 
ηθτιςουν χοριγθςθ τζτοιασ ατζλειασ ι απαλλαγισ ζμμεςα ι άμεςα. 

 Θ προμικεια, εγκατάςταςθ, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, ςε ςυνδυαςμό και με τισ 
δαπάνεσ ποιοτικοφ ελζγχου ςε αναγνωριςμζνα εργαςτιρια. 

 Θ τοποκζτθςθ πινακίδων με τθν αναγραφι ςτοιχείων του ζργου, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί 
δθμοςιότθτασ των εκτελοφμενων ζργων 

 Οι κάκε είδουσ μετριςεισ και λιψθ ςτοιχείων (υψομζτρων, διαςτάςεων κλπ) 

 Οι κάκε είδουσ μελζτεσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και τυχόν χριςθ 
ευρεςιτεχνιϊν μετ' αποηθμίωςθσ των δικαιοφχων. 

 Οι μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ που τυχόν ςυντάξει ο Ανάδοχοσ και οι εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 
και μελζτεσ ςφνκεςθσ των αςφαλτομιγμάτων και των αςφαλτικϊν ςκυροδεμάτων. 

 Θ εξαςφάλιςθ των αναγκαίων χϊρων για τθν απόκεςθ προϊόντων ορυγμάτων, περιςςευμάτων φυτικϊν 
γαιϊν, υπολειμμάτων κάκε είδουσ ζργων όπωσ και οποιουδιποτε περιςςεφματοσ υλικϊν, ανεξάρτθτα 
από το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, τθ διάρκεια αυτισ ι το μζγεκοσ τθσ απαιτοφμενθσ ζκταςθσ 
(ςε ςυςχετιςμό με το δθμοπρατοφμενο ζργο). 

 Οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τοπίου και των εν γζνει μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 Οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα μζτρα αςφάλειασ και υγιεινισ των εργαηομζνων που κα πρζπει να 
εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ ςτο εργοτάξιο κατά τθν καταςκευι των ζργων. 

 Οι μιςκοί και παντόσ είδουσ αποηθμιϊςεισ, αςφαλίςεισ και ζξοδα κίνθςθσ του διοικθτικοφ και τεχνικοφ 
προςωπικοφ του Αναδόχου. 

 Οι δαπάνεσ Ιατρικισ περίκαλψθσ του προςωπικοφ του Αναδόχου και οι δαπάνεσ για λειτουργία 
του εργοταξίου (φδρευςθ, κζρμανςθ, κλιματιςμόσ). 

 Σα ζξοδα αςφάλιςθσ ι αποηθμίωςθσ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του Ανάδοχου και κάκε φφςθσ 
αποηθμίωςθσ προσ τρίτουσ. 

 Παντόσ είδουσ φόροι, τζλθ εγγφθςθσ, τόκοι κίνθςθσ, κεφάλαια και λοιπζσ πάςθσ φφςεωσ επιβαρφνςεισ, 
εκτόσ του Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ. 

 Ζξοδα εφαρμογισ των εγκεκριμζνων χαράξεων, δοκιμισ των υλικϊν και δοκιμϊν, εν γζνει για τθν 
παράδοςθ ςε κανονικι λειτουργία των ζργων. 

 Ζξοδα κακαριςμοφ των ζργων και του εργοταξίου και αποκόμιςθσ προϊόντων ςε κζςθ επιτρεπόμενθ 
από τθν Αρμόδια Αρχι. 

 Σο όφελοσ του Αναδόχου. 

24.2. το ποςό των ενςωματωμζνων ςτθ τιμι τθσ προςφοράσ γενικϊν εξόδων του Αναδόχου 
περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ των εργαλείων, των επιςφαλϊν εξόδων επιςταςίασ, των κάκε είδουσ 
κρατιςεων, φόρων, τελϊν, δαςμϊν, δικαιωμάτων, αςφαλίςεων κλπ δθμοςιεφςεων, διακθρφξεων, 
κθρυκείων, ςυμφωνθτικοφ, των κζςεων εγκαταςτάςεων μθχανθμάτων και εργοταξίων γενικά, των 
προςπελάςεων, προσ τα εργοτάξια και τισ κζςεισ αποκικευςθσ των υλικϊν κάκε είδουσ. 

24.3. Ο Εργοδότθσ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για πρόςκετθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για 
τυχόν δυςχζρειεσ εκμετάλλευςθσ των λατομείων και λοιπϊν πθγϊν ι από τθν ανάγκθ δθμιουργίασ 



 

 

εγκατάςταςθσ κραφςθσ και χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν μακριά από τισ πθγζσ λιψθσ, ιτοι χειμάρρων 
λατομείων κλπ, που κα παρουςιαςκεί ι από τυχόν δυςχζρειεσ μεταφορϊν από οποιαδιποτε αιτία. 

24.4. Οι δαπάνεσ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των προςπελάςεων για τθν, κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ 
των ζργων, ακϊλυτο και αςφαλι εξυπθρζτθςθ τθσ διενεργοφμενθσ κυκλοφορίασ για τθν καταςκευι και 
επίβλεψθ του ζργου, βαρφνουν τον Ανάδοχο. ε ότι αφορά τισ οδοφσ που βρίςκονται ςε λειτουργία, ο 
Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι δεν δφναται να κυκλοφοριςει οχιματα βάρουσ μεγαλφτερου 
εκείνου για το οποίο ζχει υπολογιςκεί θ αντοχι του οδοςτρϊματοσ, ϊςτε να αποφευχκεί θ καταςτροφι 
του. Οπωςδιποτε εφ' όςον κάνει χριςθ τζτοιων οδϊν (μζςα ςτουσ ανωτζρω περιοριςμοφσ) υποχρεοφται 
να προβεί ςτθ ςυντιρθςθ και των οδϊν αυτϊν κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ από τθν αρμόδια αρχι. 

24.5. Εννοείται ότι ςε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι ατφχθμα που κα 
ςυμβεί. 

24.6. ¨Καθολική αρμοδιότητα και ευθφνη αναδόχου¨ 

Όλα τα αντικείμενα τθσ παροφςασ εργολαβίασ, τα περιγραφόμενα ςτα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ, είναι τθσ 
"Καθολική αρμοδιότητασ και ευθφνησ του Αναδόχου" και περιλαμβάνονται ςτθ τιμι τθσ προςφοράσ του, 
εφ' όςον δεν αναφζρεται ςαφϊσ και ρθτϊσ ςυγκεκριμζνθ αρμοδιότθτα του Φορζα καταςκευισ θ τρίτου 
Φορζα. 

Θ "κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ Αναδόχου" περιλαμβάνει - είτε αυτό αναγράφεται ειδικότερα κατ' 
άρκρο ι παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όμωσ περιοριςτικά όλεσ τισ κάτωκι υποχρεϊςεισ: 

 Μζριμνα, ζξοδα, υλικά, μζςα, εξοπλιςμό, προςωπικό, ευκφνθ, μζτρα αςφαλείασ, μζτρα 
αποκατάςταςθσ τοπίου, μζτρα ςιμανςθσ, μζτρα αςφαλοφσ κυκλοφορίασ και εργαςίασ, μζτρα για 
αποφυγι ρφπανςθσ του Εκνικοφ ι Επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου ι αποκατάςταςθσ αυτοφ ςε περίπτωςθ 
ρφπανςθσ, διαδικαςίεσ και ζξοδα κλπ πάςθσ φφςεωσ αδειοδοτιςεων, διαδικαςίεσ ζξοδα κλπ ςφνταξθσ και 
υποβολισ Μ.Π.Ε και ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων κλπ κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα και με τα 
αναφερόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ, αποκλειςτικισ ευκφνθσ του Αναδόχου για οτιδιποτε ςχετίηεται με 
τθν καταςκευι του ςυνολικοφ ζργου. 

 Τποχρζωςθ εντοπιςμοφ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ χϊρασ ι/και εκτόσ αυτισ, κακϊσ και απόκτθςθσ 
δικαιϊματοσ χριςθσ ι τυχόν απαιτοφμενθσ ενοικίαςθσ ι αγοράσ ι αποηθμίωςθσ κλπ δανειοκαλάμων ι 
κζςθσ απόλθψθσ ι εγκαταςτάςεων όλων των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο, με τα 
προδιαγραφόμενα χαρακτθριςτικά. 

 Τποχρζωςθ πραγματοποίθςθσ εκςκαφϊν, φορτοεκφόρτωςθσ μετά ςταλίασ, προμικειασ και 
μεταφοράσ όλων των υλικϊν, αντικειμζνων, εξοπλιςμοφ, εργαςτθρίων, και εγκαταςτάςεων ςτο χϊρο του 
ζργου ι ςε εργαςτιρια τθσ αποδοχισ του εργοδότθ ς'οποιοδιποτε μζροσ τθσ Επικράτειασ για ζλεγχο, 
αναλφςεισ κλπ, μετά τθσ αντίςτοιχθσ λιψθσ δειγμάτων και αποηθμίωςθσ των εργαςτθρίων, εκτζλεςθ των 
προβλεπομζνων και προδιαγραφομζνων κατά περίπτωςθ εργαςτθριακϊν ελζγχων με κάκε πρόςφορο 
τρόπο ι μζκοδο. 

 Φορτοεκφόρτωςθ, απομάκρυνςθ και διάκεςθ τυχόν αχριςτων ι ακαταλλιλων ι ρεταλιϊν ςε 
χϊρουσ αποδοχισ του εργοδότθ ι αρμοδίων κρατικϊν υπθρεςιϊν, διάςτρωςθ, διαςπορά υλικϊν, 
αναμόχλευςθ προσ ομογενοποίθςθ, τεχνικι , ανάμιξθ, φγρανςθ, ςυμπφκνωςθ, φινίριςμα, λείανςθ, 
ςυγκολλιςεισ, ζλεγχο ςυγκολλιςεων μετά του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ, αποκατάςταςθ μθ ςτεγανϊν 
ςυγκολλιςεων. 

 Επιςκευι ι αντικατάςταςθ ςθμείων που κα διαπιςτωκεί φκορά ι διάτρθςθ, καλουπϊματα, 
προμικεια και τοποκζτθςθ οπλιςμϊν και καταςκευι ςκελετϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, καταςκευι 
μεταλλικϊν καταςκευϊν, άλλων διαφόρων οικοδομικϊν καταςκευϊν, οδοποιίασ, χωματουργικϊν, Θ/Μ 
εγκαταςτάςεων κλπ, προςταςία από καιρικζσ ςυνκικεσ, κακϊσ και ανάλογουσ εργαςτθριακοφσ 
ελζγχουσ με επιτόπου εργαςτιρια ι ςε εργαςτιρια τθσ αποδοχισ του εργοδότθ μετά τθσ αντίςτοιχθσ 
αποηθμίωςθσ τουσ.



 

 

 Συχόν αποξιλωςθ και επανακαταςκευι υλικϊν ι καταςκευϊν ι εγκαταςτάςεων ι γεωτριςεων ςε 
περίπτωςθ αςτοχίασ ι μθ τιρθςθσ προδιαγραφϊν των ςυμβατικϊν τευχϊν και τθσ μελζτθσ κλπ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ επίβλεψθσ 

 
Από τα παραπάνω περιγραφζντα, δεν είναι τθσ "κακολικισ αρμοδιότθτασ και ευκφνθσ 

Αναδόχου" και δεν περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά του μόνο ςυγκεκριμζνα αντικείμενα, εφόςον και 
μόνον όταν ςαφϊσ, ρθτϊσ και επακριβϊσ αναφζρονται και περιγράφονται ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία τθσ 
Διακιρυξθσ, τθσ Σ.Π-ΣΠ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν ωσ αρμοδιότθτεσ του Φορζα καταςκευισ ι 
άλλου τρίτου Φορζα. 

24.7. Σον Ανάδοχο επίςθσ βαρφνουν: 

α) Οι πρόςκετεσ δαπάνεσ και επιβαρφνςεισ που τυχόν κα προκφψουν κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν από τθν ανάγκθ ςφγχρονθσ εκμετάλλευςθσ πθγϊν κάποιων υλικϊν και από άλλθ προγενζςτερθ ι 
μεταγενζςτερθ εργολαβία. 

β)  Θ δαπάνθ λιψθσ εγχρϊμων φωτογραφιϊν κατά τισ φάςεισ του ζργου, βιντεοταινιϊν VΘS, θ υποβολι 
τουσ ςτθν Τπθρεςία μαηί με τα αρνθτικά τουσ και λοιπϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων του ζργου που 
εκτελείται, όπωσ τιρθςθσ και υποβολισ πλιρων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων αυτοφ, θμερολογίου ζργου και 
βιβλίου καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν. 

γ)   Οι δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ φμβαςθσ. 

δ) Οι δαπάνεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ, διαδικαςίεσ που απαιτοφνται (υποβολι μελετϊν κλπ) για 
αδειοδότθςθ, θλεκτροδότθςθ των εγκαταςτάςεων, ςφνδεςθ αυτϊν με δίκτυα ΔΕΘ κλπ., όχι όμωσ οι 
δαπάνεσ τυχόν μεταφοράσ δικτφων μζχρι το γιπεδο του ζργου, εκτόσ και αν αυτό ρθτά περιλαμβάνεται 
ςτο τιμολόγιο προςφοράσ. 

ε) Οι δαπάνεσ προςωρινισ ςιμανςθσ κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ του ζργου και γενικά κάκε άλλθ δαπάνθ 
που δεν κατονομάηεται ρθτά. 

η) Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθ μεταφορά γραμμϊν των δικτφων θλεκτριςμοφ, τθλεφωνίασ, νεροφ, 
οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ από τθν είςοδο του ζργου, μζχρι τα 
ςθμεία εςωτερικισ διανομισ τθσ εγκατάςταςθσ. 
 

ΑΡΙΡΟ 25ο: ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΠΡΟ ΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ 

Θ χριςθ του ζργου, παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τθσ φφςεωσ αυτϊν, επαφίεται ςτθν 
κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 169 του Ν. 4412/16. 

 
ΑΡΙΡΟ 26ο: ΠΡΟΣΑΚΑ ΣΟΠΚΟΤ – ΚΑΙΑΡΚΜΟ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει και να ςυμμορφωκεί προσ τισ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ ςχετικά με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ και του τοπίου τθσ περιοχισ του ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικζσ του δαπάνεσ (χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ, αφοφ οι εν λόγω 
δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ που προςζφερε και ςτισ γενικζσ δαπάνεσ που τον βαρφνουν) 
πριν από τθν παράδοςθ για χριςθ του ζργου, να αφαιρζςει και να απομακρφνει από τουσ γφρω χϊρουσ 
και γενικά από το εργοτάξιο, τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριϊματα, μθχανιματα, υλικά, προςωρινζσ 
εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων κλπ, να ιςοπεδϊςει τουσ χϊρουσ επάνω ςτουσ οποίουσ ιταν τοποκετθμζνα ι 
εγκατεςτθμζνα κλπ. 

ΑΡΙΡΟ 27ο: ΓΕΝΚΚΕ ΔΚΑΣΑΞΕΚ - ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΚΚΑ ΣΟΚΧΕΚΑ – ΦΩΣΟΓΡΑΦΚΕ 

27.1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου και πριν από τθν προςωρινι 
παραλαβι να παραδϊςει, εφόςον ηθτθκοφν, ςτθν Τπθρεςία φωτογραφίεσ του ζργου κακϊσ και 
καταςκευαςτικά ςχζδια. 



 

 

27.2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει χωρίσ προφάςεισ τθν δυνατότθτα μετακίνθςθσ, με δικά 
του μζςα και δαπάνεσ του, επί τόπου του ζργου του τεχνικοφ προςωπικοφ επίβλεψθσ, κάκε φορά που 
ειδοποιείται γι' αυτό το ςκοπό. 

 
ΑΡΙΡΟ 28ο: ΑΦΑΛΚΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

28.1 ΓΕΝΚΚΟΚ ΟΡΟΚ  

28.1.1 Κατά τθ 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. 
28.1.2 Ομοίωσ οφείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςφαλίςεων Νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να 
ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 
28.1.3 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. 
28.1.4 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. 
28.1.5 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 Π.Δ. 118/1985. 
28.1.6 Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ 
υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ 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. 
28.1.7 Όλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ : 
- κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ 
- κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα ςφναψθσ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων. 
28.1.8 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. 
28.1.9 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 
Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ και θ Ελλθνικι Νομοκεςία. 
Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα να ελζγχει τθν φερεγγυότθτα των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν, ο δε Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν υποβολι οποιωνδιποτε κατάλλθλων ςτοιχείων λυςιτελοφσ ελζγχου. 
28.1.10 Όλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε ΕΤΡΩ. 
 
28.1.11 
(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθν διάκεςθ των αςφαλιςτϊν κάκε ςτοιχείο από τθν Σεχνικι 
Προςφορά που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ και κάκε αντίςτοιχο ςτοιχείο που ζχει κζςει ο Κ.τ.Ε., 
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 Κ.τ.Ε 
όςο και τουσ αςφαλιςτζσ του. 
(2) 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. 
 
28.1.12 Επιςφρεται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω : 
(1) Οι αλλοδαπζσ και ςυνεπϊσ και οι ελλθνικζσ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ υπόκεινται υποχρεωτικά ςτθν 
αρμοδιότθτα των ελλθνικϊν δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που ζρχεται ςε αντίκετθ προσ τον 
κανόνα δθμοςίασ τάξεωσ του άρκρου 23 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 
(2) Αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δεν κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν επικυρωκεί από 
φορζα αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων. 
(3) Θ αποηθμίωςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ κρίνεται από το δίκαιο του τόπου ςφνταξθσ και εκτζλεςθσ 
τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, αδιάφορο εάν αυτι παραπζμπει ςε ξζνουσ κανόνεσ. Σο ίδιο ιςχφει για τθν 
κεμελίωςθ τθσ αντικειμενικισ ευκφνθσ, θ οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 
 
 
 28.2  ΕΚΔΚΚΕ ΡΗΣΡ Ε ΓΚΑ ΣΚ ΠΕΡ ΚΠΣΩΕΚ ΜΗ ΤΜΜΟΡ ΦΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  
 ΜΕ ΣΚ ΤΠΟΧΡ ΕΩΕΚ ΣΟΤ  

28.2.1 Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρείασ, ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ 
ςφμβαςθσ, ι αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται εντόσ μθνόσ από τθ ςχετικι 
ειδοποίθςθ. 
ε περίπτωςθ που Ανάδοχοσ παραλείψει, ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ του 
υποχρεϊςεισ, ι οι αςφαλίςεισ που ςυνομολογιςει κρικοφν από τον 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(ζσ) ςφμβαςθ(εισ), ςτθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με 
ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του ςαν πλθρεξοφςιοσ. Σα αςφάλιςτρα και οι ςχετικζσ δαπάνεσ 
ςφναψθσ τθσ(των) ςφμβαςθσ (εων) κα καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν 
από τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ. ε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ, κα επιβαρφνονται με τον 
νόμιμο τόκο υπερθμερίασ. ε 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. 
28.2.2 ε 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 ειδοποίθςθ του. 
ε 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. 



 

 

28.2.1. Οι τόκοι υπερθμερίασ κα προςμετροφνται από τθν θμερομθνία καταβολισ των αςφαλίςτρων. 

28.2.3 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. 
ε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα 
- να παρακρατεί το αντίςτοιχο ποςό από τθν επόμενθ καταβολι προσ τον Ανάδοχο 
- ι να εκπίπτει από τισ εγγυιςεισ που ζχει ςτα χζρια του. 
28.2.4 ε 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 
οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ μθ 
εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ, ι βλάβθσ, ι καταβολισ αποηθμίωςθσ κλπ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
φμβαςθσ. 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. 
28.2.5 ε 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. 
 
 28.4  ΑΦΑΛΚΗ ΣΟΤ ΠΡ ΟΩΠΚΚΟΤ ΣΟΤ  ΕΡΓΟΤ  

28.4.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και ςτα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία όλο 
το προςωπικό που απαςχολεί ο ίδιοσ, ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν (εκάςτοτε) ιςχφουςα 
Νομοκεςία   (Διατάξεισ περί ΙΚΑ κλπ) 
28.4.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του 
ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν 
υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ (περί  ΙΚΑ κλπ). 
Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολοφν, με οποιαδιποτε 
ςχζςθ εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και πάςθσ φφςεωσ ςυνεργάτεσ του 
αναδόχου. 
Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό. 
28.4.3 Ο ΚτΕ δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων των παρ.28.4.1 και 28.4.2, ο δε Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να παρζχει ςτον ΚτΕ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων. 
28.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ιςχφουν για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ του 
ζργου. 
 
 
28.5  ΑΦΑΛΚΗ ΑΤΣΟΚΚΝΗΣΩΝ ΚΑΚ ΑΤΣΟΚΚΝΟΤΜΕΝΩΝ Μ ΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡ ΓΟΤ  
 (Μ.Ε.)  

28.5.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνα ςε αςφαλιςτικι εταιρεία, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα Νομοκεςία, τα αυτοκίνθτα που προορίηονται για τισ ανάγκεσ και τθν εξυπθρζτθςθ των 
Ερευνϊν, Καταςκευϊν και ςυντιρθςθσ του Ζργου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 
28.5.2 Τπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των όρων και τθ φφλαξθ των ανωτζρω Αςφαλιςτθρίων είναι ο 
Ανάδοχοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα επιδεικνφει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία για ζλεγχο, όποτε του 
ηθτθκεί. 
28.5.3 Θ ςφμβαςθ αςφαλίςεωσ αςτικισ ευκφνθσ από οχιματα, υποχρεωτικϊσ κα καταρτιςκεί 
εγγράφωσ, χωρίσ τα μζλθ να μποροφν να ςυμφωνιςουν εγκφρωσ άλλθ ρφκμιςθ. 
28.5.4 ε ότι αφορά τθν εντόσ του εργοταξίου κυκλοφορία των οχθμάτων, πζρα από τθν υποχρεωτικι 
αςφάλιςθ, θ επιπλζον αςφάλιςθ, θ οποία επιβάλλεται από τθν κείμενθ Νομοκεςία, μπορεί να γίνει και 
με ενιαίο αςφαλιςτιριο που να αφορά όλο το μθχανικό εξοπλιςμό. 
28.5.5 Διευκρινίηεται ότι τα Αυτοκινοφμενα Μθχανιματα Ζργων πρζπει να ζχουν ατομικι αςφάλιςθ με 
βάςθ τον αρικμό κυκλοφορίασ τουσ και όχι τον αρικμό πλαιςίου τουσ. 



 

 

28.5.6 Ωσ Αυτοκινοφμενα Μθχανιματα Ζργων, που εφοδιάηονται με πινακίδεσ Μ.Ε., είναι όςα ορίηονται 
ςφμφωνα με τθν πλζον πρόςφατθ ενθμζρωςθ (ΤΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ13ε/5-7-2005) του ςχετικοφ πίνακα από 
τθν Αρμόδια Επιτροπι Κατάταξθσ. 
28.5.7 Σα όποια μθχανιματα εκτελοφν τθν ίδια εργαςία με αυτοκινοφμενα Μ.Ε. χωρίσ να είναι 
τοποκετθμζνα επί αυτοκινοφμενου πλαιςίου («ΣΑΣΙΚΑ» ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ ΕΡΓΩΝ) δεν εμπίπτουν ςτισ 
υποχρεϊςεισ αςφάλιςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου. 
 

ΑΡΙΡΟ 29
ο
: ΠΕΡΑΚΩΗ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου και εφόςον ςυντρζχουν οι 
προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο κακϊσ και του άρκρου 168 Ν. 441/16, χορθγείται 
βεβαίωςθ περαίωςθσ των εργαςιϊν. 

Θ χοριγθςθ βεβαίωςθσ περαίωςθσ του ςυνόλου τθσ εργολαβίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν υποβολι τθσ 
τελικισ επιμζτρθςθσ, αποτελεί τθν αφετθρία για το χρόνο εγγφθςθσ (15 μινεσ) και τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ προςωρινισ παραλαβισ του ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 170 Ν. 4412/16. 

Θ βεβαίωςθ αυτι εκδίδεται από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία εφόςον : 

 ζχει περαιωκεί το ςφνολο του ζργου, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, περιλαμβανόμενθσ τθσ 
προετοιμαςίασ παράδοςθσ του ζργου, του κακαριςμοφ του εργοταξίου, των ζργων διαμόρφωςθσ χϊρων, 
θ παραλαβι καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και καταλόγων εξοπλιςμοφ και τζλοσ θ παραλαβι των εγχειριδίων 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων, 

 ζχουν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ οι κατά τθ φμβαςθ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ και ζλεγχοι, 

 ζχουν παραλθφκεί το πλιρεσ μθτρϊο και τα ςχζδια εκτζλεςθσ του ζργου, 

 ζχουν  εκπλθρωκεί  όλεσ  οι  ςχετικζσ  υποχρεϊςεισ  του  Αναδόχου,  όπωσ  απορρζουν  από  τθν 
Εργολαβικι φμβαςθ. 

Μετά τθν παρζλευςθ του χρόνου εγγυιςεωσ του ζργου και εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν διενεργείται 
θ οριςτικι παραλαβι του ζργου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 172 Ν. 4412/16. Εάν για 
οποιονδιποτε λόγο δεν διενεργικθκε ι δεν ςυντελζςκθκε θ προςωρινι παραλαβι του ζργου μζχρι τθν 
παρζλευςθ του χρόνου εγγυιςεωσ, διενεργοφνται ταυτοχρόνωσ προςωρινι και οριςτικι παραλαβι από 
επιτροπι ςυγκροτοφμενθ αποκλειςτικά για το ςκοπό αυτό. 

 
ΑΡΙΡΟ 30ο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΚΟ ΕΞΟΠΛΚΜΟ 

Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, αν δεν διατίκεται από τον 
Ανάδοχο, κα εξευρίςκεται με μζριμνα και δαπάνεσ του και θ Τπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμιά 
ςχετικι υποχρζωςθ ι ευκφνθ. 

 
ΑΡΙΡΟ 31ο: ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελζςει το ζργο με πλιρθ και πιςτι ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ και 
προδιαγραφζσ που περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ και με ιδιαίτερθ επιμζλεια ωσ προσ τθν 
καταλλθλότθτα των υλικϊν, τθν ζλλειψθ ελαττωμάτων ι πλθμμελϊν εργαςιϊν και ωσ προσ τθν 
αποκατάςταςθ κάκε τυχόν πλθμμζλειασ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και οφείλει να εξαςφαλίςει ότι οι τυχόν μελζτεσ, οι 
εργαςίεσ και τα υλικά είναι χωρίσ ελλείψεισ και ελαττϊματα. 

Μζχρι και τθν Οριςτικι Παραλαβι ο Ανάδοχοσ οφείλει να επανορκϊςει με τισ δικζσ του δαπάνεσ 
οποιαδιποτε ελαττϊματα και ελλείψεισ ςτο ζργο. 

Για τουσ ελζγχουσ των υλικϊν και των εργαςιϊν, τισ διαδικαςίεσ αποκατάςταςθσ ελλείψεων και 
ελαττωμάτων και τισ ςυνζπειεσ ςε βάροσ του Αναδόχου, τόςο μζχρι τθν Προςωρινι Παραλαβι, όςο και 



 

 

από τθν Προςωρινι μζχρι τθν Οριςτικι Παραλαβι, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 60 Ν. 3669/08, 
όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ν. 4070/2012. 
 

ΑΡΙΡΟ 32ο: ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΚΑ 

αν Ανωτζρα Βία κεωροφνται όλα τα περιςτατικά ι γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεφγουν, κατά 
εφλογθ κρίςθ, από τον ζλεγχο των ςυμβαλλομζνων και τα οποία (περιςτατικά ι γεγονότα) είναι 
αδφνατον ακόμθ και με τα μζτρα ςφνεςθσ και επιμελείασ να προβλεφκοφν ι αποτραποφν, όπωσ 
κεομθνίεσ, πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ, εκριξεισ, δολιοφκορζσ (ςαμποτάη), πόλεμοι, επαναςτάςεισ, 
ανταρςίεσ, επιβολι ςτρατιωτικοφ νόμου, παρακϊλυςθ εργαςιϊν από τρίτουσ, νόμιμεσ απεργίεσ 
κθρυγμζνεσ επίςθμα και από αναγνωριςμζνεσ ενϊςεισ εργαηομζνων, μζτρα και απαγορεφςεισ από 
μζρουσ των Αρχϊν και παρόμοιασ φφςθσ περιςτατικά, εφόςον και ςτο βακμό που τα γεγονότα ι 
περιςτατικά αυτά επιφζρουν αδυναμία ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν του ζργου. 

Εν τοφτοισ, θ κακυςτζρθςθ ςτθν προςκόμιςθ υλικϊν από τον Ανάδοχο, θ κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν του Αναδόχου λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ, θ μθ εκπλιρωςθ από κάποιον υπεργολάβο ι 
προμθκευτι του Αναδόχου των υποχρεϊςεϊν του ι θ κακυςτζρθςι του για τθν εκπλιρωςθ αυτι, θ 
ζκπτωςι του ι θ αποτυχία καταςκευισ πρϊτθσ φλθσ, υλικϊν ι τμθμάτων του ζργου ρθτά 
ςυνομολογείται ότι δεν κεωροφνται ωσ περιςτατικά Ανωτζρασ Βίασ. 

Ρθτά ςυνομολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτζρα Βία διαταγι Αρχισ, δικαςτικι απόφαςθ ι άλλο 
γεγονόσ που επιφζρει διακοπι ι κακυςτζρθςθ ςτισ παραδόςεισ υλικϊν, μθχανθμάτων ι εφοδίων ι 
ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και οφείλεται ςε παράβαςθ εργαςιακϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεων ι ςε 
επίδειξθ αμζλειασ εκ μζρουσ του Αναδόχου ι/και υπεργολάβου ι προμθκευτι του. Δεν αποτελεί, επίςθσ, 
Ανωτζρα Βία, θ κλοπι, ο βανδαλιςμόσ ι άλλθ απϊλεια εξοπλιςμοφ του αναδόχου. 

τθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ κα πλθρωκεί μόνο για τισ εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςκεί μζχρι τθν 
θμερομθνία τθσ καταγγελίασ χωρίσ καμία άλλθ απαίτθςθ κατά του Εργοδότθ. 

Για όςο χρόνο ςυνεχίηεται το περιςτατικό Ανωτζρασ Βίασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει κάκε 
ενδεδειγμζνο μζτρο προσ τον ςκοπό αποτροπισ, και αν τοφτο κακίςταται ανζφικτο, περιοριςμοφ των εκ 
του περιςτατικοφ αυτοφ απορρεουςϊν ηθμιϊν. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει επίςθσ να καταβάλει αποδεδειγμζνα κάκε δυνατι προςπάκεια προσ εξουδετζρωςθ, 
άνευ χρονοτριβισ, των ςυνεπειϊν οποιαςδιποτε Ανωτζρασ Βίασ (π.χ. ηθμιζσ ςτον εξοπλιςμό, τυχόν 
κακυςτεριςεισ κλπ.) 

Για τουσ κινδφνουσ από Ανωτζρα Βία μζχρι τθν Προςωρινι Παραλαβι, ο Ανάδοχοσ με ίδια ευκφνθ και 
ζξοδα κα αςφαλίηει τον Εργοδότθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΕΤ. 
 

ΑΡΙΡΟ 33ο: ΕΜΜΕΕ ΚΑΚ ΑΠΟΙΕΣΚΚΕ ΖΗΜΚΕ 

Ρθτά ςυμφωνείται ότι, χωρίσ να επθρεάηεται οποιαδιποτε ειδικότερθ υποχρζωςθ που απορρζει από τθ 
φμβαςθ, κανζνα ςυμβαλλόμενο μζροσ δεν κα κεωρθκεί υπόχρεο προσ το άλλο, οφτε ο Εργοδότθσ προσ 
τουσ προμθκευτζσ ι/και υπεργολάβουσ του Αναδόχου για οποιαςδιποτε φφςθσ και ζκταςθσ ζμμεςεσ 
και αποκετικζσ ηθμίεσ ι/και διαφυγόντα κζρδθ (με τθν ζννοια που τουσ προςδίδεται από τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία) ςε ςχζςθ με τθν παροφςα φμβαςθ και το ζργο. 
 

ΑΡΙΡΟ 34ο: ΚΧΤΟΤΕ ΔΚΑΣΑΞΕΚ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και των παρακάτω διατάξεων. 

του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 20, των άρκρων 80-110, τθσ παραγράφου 1α του άρκρου 176 ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςη τησ Κωδικοποίηςησ τησ νομοθεςίασ καταςκευήσ δημοςίων ζργων» (ΚΔΕ), 



 

 

το Ν.4070/2012 «Ρυκμίςεισ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, Μεταφορϊν, Δθμοςίων Ζργων και άλλεσ 
διατάξεισ», το Ν.4155/2013 «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» 
και ιςχφει ςιμερα. 

Οι Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) και Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160). 

Οι διατάξεισ Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 

Σο άρκρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτθςθ 6‰ ςτο ΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93). 

Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν περιλαμβάνονται 
ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα 
οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, 
Διάταγμα, Απόφαςθ, ςχετικι εγκφκλιοσ κ.λπ.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. Διατάξεισ για τα αποφαινόμενα 
όργανα: Π.Δ.7/31-01-2013 (ΦΕΚ 26Α). 

 
ΑΡΙΡΟ 35ο: ΤΜΒΑΣΚΚΑ ΣΟΚΧΕΚΑ 

Ιςχφει το ςχετικό άρκρο τθσ Αναλυτικισ Διακιρυξθσ. 

 
ΑΡΙΡΟ 36ο: ΦΟΡΟΚ, ΣΕΛΗ ΚΑΚ ΚΡΑΣΗΕΚ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι υπόκειται ςε όλουσ ανεξαίρετα τουσ - βάςει των κείμενων 
διατάξεων - φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, που ιςχφουν κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και 
ότι υποχρεοφται ςτθν καταβολι προσ το εργατοτεχνικό προςωπικό των εκάςτοτε κακοριςμζνων από το 
Τπουργείο Εργαςίασ, δϊρων λόγω Πάςχα και Χριςτουγζννων ωσ και θμερϊν υποχρεωτικισ αργίασ και 
τυχόν επιδόματα αδείασ. 

Αν κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ επιβλθκοφν φόροι, τζλθ και κρατιςεισ ι 
καταργθκοφν υφιςτάμενοι, το αντίςτοιχο ποςό πλθρϊνεται επιπλζον ι εκπίπτει αντίςτοιχα από τουσ 
λογαριαςμοφσ του Αναδόχου. 

Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) βαρφνει τθν πίςτωςθ του ζργου. 

 
ΑΡΙΡΟ 37ο: ΕΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Αν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυµµορφϊνεται µε τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφµφωνεσ µε τθ ςφµβαςθ ι το νόµο κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν 
εργολαβία. 

Θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου αν ςυντρζχει µια από τισ παρακάτω 
περιπτϊςεισ (ςφμφωνα με το άρκρο 191 του Ν. 4412/16): 
α) Τπερβεί υπαίτια για χρόνο πζραν του 1/3 τθ ςχετικι ςυνολικι προκεςμία τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 
184, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 
β) Κακυςτερεί υπαίτια τθν υποβολι ςταδίου μελζτθσ, για χρόνο περιςςότερο από το μιςό τθσ αντίςτοιχθσ 
τμθματικισ προκεςμίασ. 
γ) Οι εργαςίεσ του παρουςιάηουν κατ' επανάλθψθ ελαττϊματα ι ελλείψεισ. Για να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ 
ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, τουλάχιςτον μια φορά θ εφαρμογι των διατάξεων 
τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 188, για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων ι ελλείψεων τθσ μελζτθσ και 
να μθν ζχει αςκθκεί ζνςταςθ ι θ αςκθκείςα να ζχει απορριφκεί. 

Για τθ διαδικαςία ζκπτωςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 191 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΙΡΟ  38ο:  ΕΡΓΑΚΕ  ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΕ  ΑΠΟ  ΣΗΝ  ΤΠΗΡΕΚΑ  Η  ΑΠΟ  ΑΛΛΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ.     
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ     ΦΙΟΡΩΝ     Κ.Λ.Π.     ΛΟΓΩ     ΣΩΝ     ΕΡΓΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩ 

 



 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να μθν παρακωλφει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν από άλλουσ εργολιπτεσ 
χρθςιμοποιοφμενων από τον κφριο του ζργου ςε εργαςίεσ μθ περιλαμβανόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ του και 
να διευκολφνει τθν εκτζλεςθ με τα απ’ αυτόν χρθςιμοποιοφμενα μζςα, ρυκμίηοντασ ζτςι τθ ςειρά 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ϊςτε κανζνα εμπόδιο να μθν παρεμβάλλεται απ’ αυτόν ςτισ εκτελοφμενεσ, από 
τον κφριο του ζργου ι από άλλουσ αναδόχουσ, εργαςίεσ. 

Οποιαδιποτε φκορά ι ηθμιά που προκλθκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου ςε οποιαδιποτε 
καταςκευι, βαρφνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει και να επαναφζρει τισ 
καταςκευζσ που υπζςτθςαν τθ ηθμιά ι τθ φκορά, ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. 
 

 
ΑΡΙΡΟ 39ο:  ΕΤΙΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΚΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΚ ΓΚΑ ΣΗΝ ΠΟΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 
ΕΡΓΟΤ  

 

φμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν.4412/16, 
όπωσ ιςχφουν ςιμερα, κακϊσ και των ςυμβατικϊν τευχϊν, τόςο για τθν εκτζλεςθ των εντολϊν όςο για 
τθν ποιότθτα και τθν αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ. Ο πάςθσ φφςεωσ ζλεγχοσ που 
αςκείται από τθν υπθρεςία δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο κατά κανζνα τρόπο από αυτι τθν ευκφνθ. 
 
 

ΣΡΚΠΟΛΗ, 02-04-2019 
 

ΤΝΣΑΧΙΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΚΧΑΗΛ ΜΤΡΝΚΩΣΗ 

Πολ. Μθχ/κόσ με Αϋ β. 

ΕΛΕΓΧΙΗΚΕ 

Θ Αναπλ. Προϊςταμζνθ 

 Σμιματοσ Δομϊν Περιβάλλοντοσ  

Δ.Σ.Ε. Περιφζρειασ Πελοποννιςου 

 

 

 

 

ΕΤΑΝΙΚΑ ΚΔΕΡΗ 

Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

ΙΕΩΡΗΙΗΚΕ 

Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Σ.Ε. 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΚΟ ΚΩΣΟΓΚΑΝΝΗ 

Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

 
 

ΕΓΚΡΚΙΗΚΕ 
Με τθν υπ’ αρ. 568/2019 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Πελοποννιςου 

 


