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ΑΡΘΡΟ 1ο: Aντικείμενο τησ Ε..Τ. 

Το παρόν τεφχοσ τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τουσ ειδικοφσ και γενικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ με 

βάςθ τουσ οποίουσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ, τισ ιςχφουςεσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ, και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ που χορθγικθκαν από τθν Υπθρεςία, κα 

γίνει θ εκτζλεςθ του ζργου: «Ζργα βελτίωςησ ευςτάθειασ εδάφουσ ςτην κατολίςθηςη Βουτιάνων ςτην Χ.Θ. 5+500». 

Θ ςυνολικι δαπάνθ του ζργου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ, ανζρχεται ςτο ποςό των 193.548,39 Ευρώ 

(πλζον ΦΡΑ), ςυμπεριλαμβανομζνου ποςοςτοφ 18% για Γενικά Ζξοδα και Εργολαβικό Πφελοσ (ΓΕ + ΟΕ), κακϊσ και 

ποςοςτοφ 15% για τυχόν Απρόβλεπτα. 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ» του ζργου, 

για τθν εκτζλεςθ του οποίου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει εξαςφαλιςμζνο τόςο τον απαιτοφμενο ελάχιςτο 

μθχανολογικό εξοπλιςμό, όςο και το αναγκαίο ανκρϊπινο δυναμικό. 

ΑΡΘΡΟ 2o: Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ κατά το ςτάδιο τησ εκτζλεςησ – ειρά ιςχφοσ 

Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 άρκρου 105 και 135 του ν. 

4412/2016. 

Τα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 

περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται  ωσ κατωτζρω: 

1. Το ςυμφωνθτικό. 

2. Θ παροφςα Διακιρυξθ. 

3. Θ Οικονομικι Ρροςφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ  

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

6. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  

7. Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.).  

8. Ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 

9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου.  

10.Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

Επίςθσ ςυμβατικι ιςχφ ζχουν, επόμενθ των αναφερομζνων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, επειδι είναι 

δθμοςιευμζνα κείμενα: 

1. Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια του άρκρου 53, παράγραφοσ 7ητου Ν. 4412/2016. 

2. Οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ). 

3. Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

4. Oι Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΕΤΕΡ) τθσ εγκυκλίου 17 του ΥΡΟΜΕΔΙ με αρ. πρωτ. 

ΔΚΡ/οικ./1322/07-09-2016 

ΑΡΘΡΟ 3o: Μελζτη των ςυνθηκών καταςκευήσ του ζργου 

Θ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι διαγωνιηόμενοι 

επιςκζφκθκαν και εξζταςαν τθ φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου και ενθμερϊκθκαν για τισ γενικζσ και τοπικζσ 

ςυνκικεσ του. Θ ενθμζρωςθ αυτι αφορά κυρίωσ τισ διάφορεσ πθγζσ λιψεωσ υλικϊν, τισ κζςεισ για τθν προςωρινι ι 
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οριςτικι απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ, τισ μεταφορζσ, τθ διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, τθ 

δυνατότθτα που υπάρχει να εξαςφαλιςτεί ςτο ζργο εργατοτεχνικό προςωπικό, νερό, θλεκτρικό ρεφμα και δρόμοι 

προςπζλαςθσ, τισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςυνικωσ, τισ διάφορεσ διακυμάνςεισ τθσ ςτάκμθσ των 

ποταμϊν ι χείμαρρων ι παλίρροιασ ι άλλεσ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο του ζργου, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ 

του εδάφουσ, το είδοσ, τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των υλικϊν τθσ περιοχισ που είναι κατάλλθλα και 

εκμεταλλεφςιμα, το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά και υπθρεςίεσ) που είναι απαραίτθτα πριν από τθν ζναρξθ 

και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τισ κυκλοφοριακζσ και καιρικζσ ςυνκικεσ και οποιαδιποτε άλλα κζματα που 

μποροφν με οποιοδιποτε τρόπο να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο και το κόςτοσ του ζργου ςε ςυνδυαςμό με 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει και κα ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τα εγκριμζνα διαγράμματα και 

ςχζδια τθσ μελζτθσ και τα άλλα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο τθσ 

δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθ διακιρυξθ τθ βάςθ τθσ προςφοράσ του, κακϊσ και ότι αποδζχεται και 

αναλαμβάνει ανεπιφφλακτα να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που προκφπτουν από τισ παραπάνω ςυνκικεσ και 

όρουσ. 

Αν ο Ανάδοχοσ παραλείψει να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι λεπτομζρεια ι να ηθτιςει πλθροφορίεσ που αφοροφν 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ. 

ΑΡΘΡΟ 4o:  Χρηματοδότηςη 

Το ζργο χρθματοδοτείται από το Τεχνικό Ρρόγραμμα ΚΑΡ 20%, Ε.Φ. 071, Κ.Α.Ε. 9771.0001. 

ΑΡΘΡΟ 5o:  Απαλλοτριώςεισ 

Δεν απαιτοφνται για το παρόν ζργο. 

ΑΡΘΡΟ 6o: Προθεςμίεσ - Τπζρβαςη Προθεςμιών–Ποινικζσ Ρήτρεσ 

Α) Συνολικι προκεςμία για να περαιωκεί το ζργο ορίηεται ςε ςαράντα πζντε (45) ημερολογιακζσ ημζρεσ, από τθν 

θμζρα που κα υπογραφεί θ ςφμβαςθ. Μζςα ςτθ ςυνολικι αυτι προκεςμία πρζπει να ζχουν τελειϊςει όλεσ οι επί 

μζρουσ εργαςίεσ του ζργου και να ζχουν ολοκλθρωκεί οι προβλεπόμενεσ από τθ ςφμβαςθ δοκιμζσ. Στθ ςυνολικι 

προκεςμία ςυμπεριλαμβάνονται και οι προκεςμίεσ για τθν ζγκριςθ των μελετϊν που τυχόν κα απαιτθκοφν. 

Θ βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου εκδίδεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 168 του Ν. 4412/2016. 

 

Β) Τμθματικζσ προκεςμίεσ. 

Στο πλαίςιο τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ περάτωςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τισ εξισ επί 

μζρουσ εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ ςτισ ακόλουκεσ τμθματικζσ προκεςμίεσ (με αφετθρία τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ) : 

 Υποβολι Χρονοδιαγράμματοσ του ζργου εντόσ δζκα πζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 

145 του Ν.4412/16(αποκλειςτικι τμθματικι προκεςμία). 

 Εντόσ τθσ προκεςμίασ των τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν, ο ανάδοχοσ πρζπει να ςυντάξει και υποβάλει 

ςτθν Δ.Υ. οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςφμφωνα με τθν παρ.4 του άρκρου 145 του ν.4412/2016 

(αποκλειςτικι τμθματικι προκεςμία). 
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 Εντόσ τθσ προκεςμίασ των τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν, ο ανάδοχοσ πρζπει να ςυντάξει και υποβάλει 

ςτθν Δ.Υ. ςε τρία αντίτυπα το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ) του ζργου κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 28 

τθσ παροφςασ (αποκλειςτικι τμθματικι προκεςμία). 

Θ ςυνολικι και οι τμθματικζσ προκεςμίεσ περάτωςθσ μποροφν να παρατείνονται ςτισ περιπτϊςεισ καιόπωσ ορίηουν 

οι ιςχφουςεσ διατάξεισ. Σε περίπτωςθ ζγκριςθσ παράταςθσ των προκεςμιϊν από οποιαδιποτε αιτία, ο Ανάδοχοσ δεν 

δικαιοφται καμιά πρόςκετθ αποηθμίωςθ λόγω τθσ παράταςθσ αυτισ, με μόνθ και αποκλειςτικι εξαίρεςθ τθ νόμιμθ 

ανακεϊρθςθ ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό προβλζπεται από τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. 

Ραράταςθ προκεςμιϊν δεν κα αναγνωριςκεί ςτον Ανάδοχο με δικαιολογία τθν άγνοια των φυςικϊν ςυνκθκϊν τθσ 

περιοχισ του ζργου, του χρόνου λειτουργίασ των πθγϊν προμικειασ υλικϊν, τθσ κατάςταςθσ των οδϊν προςπζλαςθσ, 

των δυςχερειϊν για τθ μεταφορά και απόρριψθ των προϊόντων εκςκαφισ ι αδυναμίασ ζγκαιρθσ εξεφρεςθσ εργατϊν, 

μθχανθμάτων και υλικϊν από τθν Ελλθνικι ι/ και ξζνθ Βιομθχανία. 

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του να ζχει ςυνεκτιμιςει τουσ χρόνουσ που 

απαιτοφνται : 

α. Για τισ διατυπϊςεισ εκτελωνιςμοφ υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων που τυχόν κα ειςάγει από το εξωτερικό . 

β. Για τισ εγκρίςεισ μελετϊν κλπ. κακϊσ και τισ διατυπϊςεισ ζκδοςθσ των κάκε φφςεωσ αδειϊν. 

γ. Για τθ ςφνταξθ τυχόν απαιτουμζνων ςυμπλθρωματικϊν κτθματολογίων και τθν απαλλοτρίωςθ εκτάςεων. 

Ρροκειμζνου να τθρθκοφν οι οριηόμενεσ προκεςμίεσ ο Ανάδοχοσ κα λάβει υπόψθ του και κα προβλζπει τθ 

δυνατότθτα εργαςίασ ςε δεφτερθ ι και τρίτθ βάρδια αν δεν επαρκζςει θ κανονικι βάρδια με ι χωρίσ υπερωρίεσ κακϊσ 

και τθ δυνατότθτα εργαςίασ ςε μζρεσ αργίασ και εορτϊν. Οποιαδιποτε επιβάρυνςθ από τμθματικι παφςθ, 

υπερωριακι ι νυχτερινι εργαςία ι εργαςία ςε θμζρεσ αργίασ και εορτϊν, κα βαρφνει τον Ανάδοχο χωρίσ καμιά 

απαίτθςθ οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ. Οι κάκε είδουσ άδειεσ, για υπερωριακι ι και νυκτερινι απαςχόλθςθ ι ςε 

μζρεσ αργίασ και εορτϊν κα εκδοκοφν με μζριμνα και ζξοδα του αναδόχου. 

Γ) Ροινικζσ ριτρεσ: 

Για κάκε θμζρα που κα κακυςτεριςει ο ανάδοχοσ, από δικι του υπαιτιότθτα, να τελειϊςει το ζργο, πζρα από τθ 

ςυνολικι προκεςμία, κα επιβάλλεται ςε αυτόν ποινικι ριτρα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 148 του 

Ν. 4412/2016. 

Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ ςτισ αποκλειςτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ, από υπαιτιότθτα του αναδόχου, κα 

επιβάλλεται ςε αυτόν ποινικι ριτρα, που ςτο ςφνολό τουσ δε κα υπερβαίνουν το 3% του ςυμβατικοφ ποςοφ, χωρίσ 

ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 148 του Ν.4412/2016. 

Ειδικά οι ποινικζσ ριτρεσ που κα επιβάλλονται για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ και των αποκλειςτικϊν 

τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν ανακαλοφνται, ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 148 του Ν. 4412/2016. 

Θ μθ τιρθςθ των εν λόγω προκεςμιϊν, ςυνεπάγεται τθν επιβολι των ανωτζρω κυρϊςεων και αποτελεί λόγο 

ζκπτωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7o: Χρονοδιάγραμμα καταςκευήσ του Ζργου - Οργανόγραμμα 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 145 του Ν. 4412/2016, να ςυντάξει 

χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του όλου ζργου, ςφμφωνα με τισ προκεςμίεσ (ςυνολικι και τμθματικζσ) και να το 

υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου. 

 Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κατόπιν ελζγχου επιφζρει, τισ κατά τθν κρίςθ τθσ ςυμπλθρϊςεισ και τροποποιιςεισ 

του υποβλθκζντοσ προγράμματοσ, μζςα ςε προκεςμία δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και 
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εκδίδει ςχετικι εγκριτικι απόφαςθ. Το τυχόν ςυμπλθρωμζνο και τροποποιθμζνο, από τθν υπθρεςία χρονοδιάγραμμα, 

αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που οφείλει να εφαρμόςει πιςτά τισ 

προβλεπόμενεσ από το χρονοδιάγραμμα δραςτθριότθτεσ και προκεςμίεσ.  

Το χρονοδιάγραμμα κα είναι λεπτομερειακό και κα περιλαμβάνει ξεχωριςτά τουσ χρόνουσ για τθν εκτζλεςθ μερικά 

και ολικά. Το χρονοδιάγραμμαςυντάςςεται υπό μορφι γραμμικοφ διαγράμματοσι, εφόςον το απαιτιςει θ υπθρεςία, 

με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ και μετατροπισ του δικτφου ςε γραμμικό διάγραμμα. 

O ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να 

ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία 

ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνθ του να παρακολουκεί ανελλιπϊσ τθν εφαρμογι του χρονοδιαγράμματοσ, ϊςτε 

να τθρθκεί τελικά πιςτά θ ςυνολικι προκεςμία αποπεράτωςθσ του όλου ζργου. Αναπροςαρμογζσ του 

χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν. Θ 

τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου που είναι από τισ βαςικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, κα 

παρακολουκείται ανελλιπϊσ και ςυςτθματικά από τθν επίβλεψθ και ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ, ο ανάδοχοσ μπορεί 

να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ τθσ διευκφνουςασ το ζργο υπθρεςίασ. 

Ζκπτωτοσ μπορεί να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ, αν δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και 

γενικότερα για τθ μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθ μθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςφμφωνα με τθ 

ςφμβαςθ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ. Επίςθσ, ζκπτωτοσ κθρφςςεται ο Ανάδοχοσ όταν ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ 

του άρκρου 160 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8o: Θμερολόγιο Ζργου 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί λεπτομερζσ θμερολόγιο εργαςιϊν και καιρικϊν ςυνκθκϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 146 

του Ν.4412/2016. Το θμερολόγιο κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και να αναγράφονται ςε αυτό, με 

ςυνοπτικό τρόπο, ιδίωσ:  

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

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

λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 

γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, κακϊσ και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 

δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν. Αναφορά για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει πρόοδοσ ι δεν 

εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι, 

ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ, 

ςτ)αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ, 

η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων. Επίςθσ να καταγράφονται τροποποιιςεισ ι προβλιματα με τισ ρυκμίςεισ 

και τον ςχετικό εξοπλιςμό, 

θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 

κ)οι  εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, 

ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν κακυςτεριςεισ, ο χρόνοσ 

προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν, 

αα) οι  εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, 

ββ) ζκτακτα περιςτατικά και 
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γγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ, 

δδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 

Το θμερολόγιο τθρείται με μζριμνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόςωπό του και από εντεταλμζνο 

όργανο τθσ επίβλεψθσ. Θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία μπορεί πάντα να ορίςει τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον 

εργολάβο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ηθτθκεί από τθ 

Επιβλζπουςα Υπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι καταςτάςεισ με ςκαριφιματα, φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με 

video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ οπτικϊν μζςων.  

Σε εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 146 του Ν.4412/16  ςε περίπτωςθ παράλειψθσ τθσ υποχρζωςθσ 

του αναδόχου για κακθμερινι τιρθςθ θμερολογίου , επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα που δεν μπορεί να είναι 

μικρότερθ των εκατό (100), οφτε ανϊτερθ των πεντακοςίων (500) ΕΥΩ, για κάκε θμζρα παράλειψθσ, αναλόγωσ με το 

φψοσ τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ του ζργου. Θ ειδικι ποινικι ριτρα επιβάλλεται από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, φςτερα 

από ειδικι πρόςκλθςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο επιβλζπων αναφζρει εγγράφωσ τθν παράλειψθ τιρθςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 9o:  Προκαταβολζσ - Ρήτρα πρόςθετησ καταβολήσ (πριμ) 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

Δεν προβλζπεται  θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

ΑΡΘΡΟ 10o: Αυξομειώςεισ Εργαςιών -Νζεσ Εργαςίεσ 

Το ζργο εκτελείται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν. Σφμφωνα με το άρκρο 

156 του Ν. 4412/16, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου ζχει το δικαίωμα αν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ 

ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απροβλζπτων περιςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ του 

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

προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο αυτό. 

Για τισ εργαςίεσ των άρκρων 154 και 155 του Ν. 4412/16 και υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 δεν απαιτείται 

εκ των προτζρων θ ςφνταξθ Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα Εργαςιϊν (Α.Ρ.Ε.) ι ςφμβαςθσ για τθν εκτζλεςθ ι τθν πλθρωμι 

τουσ. 

Θ εκτζλεςθ των ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο του ζργου και, προκειμζνου να 

υπογραφεί θ ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςι τουσ, απαιτείται γνϊμθ του οικείου τεχνικοφ ςυμβουλίου. Για τον κακοριςμό 

τιμϊν μονάδασ ςτισ εργαςίεσ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ λαμβάνονται οι τιμζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και για τον 

κανονιςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ νζεσ εργαςίεσ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται oι παράγραφοι 4, 5 και 6 

του άρκρου 156 του Ν. 4412/16. Τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ αφξθςθ τθσ αξίασ τθσ μποροφν να γίνουν: 

α) Με το κονδφλιο των απρόβλεπτων δαπανϊν που περιλαμβάνονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ. Για τθ διάκεςθ του 

κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανϊν ςυντάςςεται Α.Ρ.Ε. που δεν μπορεί να ςυμπεριλάβει ςυμπλθρωματικζσ 

εργαςίεσ, οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απρόβλεπτων περιςτάςεων. Το ποςό των απρόβλεπτων δαπανϊν 

ανζρχεται ςε ποςοςτό δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) ςφμφωνα με τθν απόφαςθ Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β'). 

β) Oι ςυμβατικζσ ποςότθτεσ εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ του ζργου επιτρζπεται να μειωκοφν και θ δαπάνθ 

που εξοικονομείται («επί ζλαςςον δαπάνθ») να χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ άλλων εργαςιϊν τθσ ίδιασ 

εργολαβίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3β του άρκρου 156 του Ν. 4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 11o: Αναθεωρήςεισ Σιμών 

Για τον υπολογιςμό και τθν πλθρωμι δαπάνθσ ανακεϊρθςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 153 του Ν.4412/2016. 

Επιςθμαίνεται ότι: 

1. Θ ανακεϊρθςθ των εργαςιϊν υπολογίηεται για τισ εργαςίεσ που πραγματικά εκτελζςκθκαν μζςα ςτο 

χρονοδιάγραμμα του ζργου. Εργαςίεσ που για οποιοδιποτε λόγο εκτελζςτθκαν ςε ανακεωρθτικι περίοδο 

μεταγενζςτερθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο χρονοδιάγραμμα, κεωροφνται για τον υπολογιςμό τθσ ανακεϊρθςθσ ότι 

εκτελζςτθκαν ςτθν ανακεωρθτικι περίοδο κατά τθν οποία ζπρεπε να εκτελεςτοφν. Για εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν πριν 

από τθν προβλεπόμενθ από το χρονοδιάγραμμα ανακεωρθτικι περίοδο, θ ανακεϊρθςθ υπολογίηεται με βάςθ το 

χρόνο τθσ πραγματικισ εκτζλεςισ τουσ. 

2. Τα 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. 

3. Σε ειδικι ςτιλθ του προχπολογιςμοφ μελζτθσ αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ του κονδυλίου των εγκεκριμζνων 

αναλφςεων τιμϊν με το ςυντελεςτι ανακεϊρθςθσ του οποίου κα ανακεωροφνται τα αντίςτοιχα κονδφλια τθσ 

παροφςασ εργολαβίασ. 

4. 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 Ρρ/νο 

τθσ Δ.Υ. Οι ανακεωροφμενεσ ποςότθτεσ κα εξάγονται, αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα παραπάνω οριηόμενα. 

ΑΡΘΡΟ 12o: Παραλαβή Αφανών Εργαςιών – Επιμετρήςεισ -Πιςτοποιήςεισ 

Πταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι μορφι του 

ζργου, όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι τ ελικά εμφανείσ, ποςότθτεσ που 

παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλζςει τθν επιτροπι τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 136 του Ν. 4412/16 και τον επιβλζποντα, προκειμζνου να προβοφν από κοινοφ ςτθν 

καταμζτρθςθ ι ηφγιςθ και να ςυντάξουν πρωτόκολλο παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ι πρωτόκολλο ηυγίςεωσ 

αντίςτοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ, 

αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν. Θ πρόςκλθςθ τ ου αναδόχου προσ τθ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία πρζπει να γίνεται για μεν τθν από κοινοφ ηφγιςθ τουλάχιςτον μια (1) εργάςιμθ θμζρα 

πριν από αυτιν, για δε τθ λιψθ των ςτοιχείων υπαίκρου τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ 

διενζργειά τουσ. 

Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ.) ο ανάδοχοσ κα φροντίηει 

να εκδίδει τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται:  

1. Το είδοσ του υλικοφ (χυτοςίδθρά υλικά κλπ.) 

2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου 

3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου 

4. Θ κζςθ λιψθσ 

5. Θ κζςθ απόκεςθσ 

6. Θ ϊρα φόρτωςθσ 

7. Θ ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ 

8. Το κακαρό βάροσ 

9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ. 
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Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται από τον ι τουσ αρμόδιουσ υπάλλθλουσ τθσ Υπθρεςίασ, που είναι 

επί τόπου τθσ ηφγιςθσ και τον ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. Εν ςυνεχεία, το παραπάνω δελτίο ηφγιςθσ κα 

υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι τουσ υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ και τον ανάδοχο ι τον 

αντιπρόςωπό του. Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω δελτίο 

ηφγιςισ του. 

Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια από αναλυτικι 

επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (π.χ.  για χυτοςιδθρά είδθ). Τα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ 

κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ Υπθρεςίασ.  

Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων και των ςχεδίων 

εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςία πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ.  

Επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προγραμματίηει τισ εργαςίεσ του, ζτςι ϊςτε, να μθν απαιτοφνται παραλαβζσ 

αφανϊν εργαςιϊν και λοιποί ζλεγχοι από τθν Υπθρεςία κατά τα Σάββατα, τισ  Κυριακζσ και τισ αργίεσ των 

Δθμοςίων Υπθρεςιϊν. 

Για τισ Επιμετριςεισ ιςχφουν γενικά οι διατάξεισ του άρκρου 151 τουν.4412/2016. 

Ο τρόποσ επιμζτρθςθσ των διαφόρων ειδϊν εργαςιϊν είναι αυτόσ που κακορίηεται από το τιμολόγιο και τα λοιπά 

Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. Για κάκε είδοσ εργαςιϊν για τισ οποίεσ τυχόν δεν ορίηεται ςτα παραπάνω τεφχθ τρόποσ 

επιμζτρθςθσ, επιμετροφνται και πλθρϊνονται οι μονάδεσ που ζχουν πραγματικά εκτελεςκεί. 

Οι καταχωριςεισ ςτα επιμετρθτικά φφλλα πρζπει να γίνονται με κάκε δυνατι ακρίβεια και, εφόςον απαιτείται, να 

ςυμπλθρϊνονται με ςκαριφιματα ι ςχζδια ι οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία κρίνεται ςκόπιμο. Θ Υπθρεςία ζχει το 

δικαίωμα να αρνείται τθν καταχϊρθςθ ςτα επιμετρθτικά φφλλα ελαττωματικϊν εργαςιϊν ι ακατάλλθλων υλικϊν. 

Διευκρινίηεται ακόμθ ότι ςε καμία περίπτωςθ θ καταχϊρθςθ ςτα επιμετρθτικά φφλλα δεν αποτελεί απόδειξθ ότι θ 

εργαςία είναι ικανοποιθτικι ι τα υλικά κατάλλθλα. 

Εργαςίεσ των οποίων οι πραγματικζσ διαςτάςεισ διαφζρουν από αυτζσ των εγκεκριμζνων ςχεδίων, μπορεί κατά τθν 

απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ να γίνουν δεκτζσ, εφόςον δεν τίκεται ςε κίνδυνο θ αςφάλεια του ζργου και δεν 

δθμιουργείται κακοτεχνία. Με τθν προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου οι εργαςίεσ επιμετροφνται και 

πλθρϊνονται με βάςθ: 

− Τισ διαςτάςεισ των εγκεκριμζνων ςχεδίων αν οι πραγματικζσ διαςτάςεισ είναι μεγαλφτερεσ ι ίςεσ αυτϊν. 

− Τισ πραγματικζσ διαςτάςεισ ςε περίπτωςθ που αυτζσ είναι μικρότερεσ αυτϊν των εγκεκριμζνων ςχεδίων. 

Ο Ανάδοχοσ απαγορεφεται να καλφψει τα αφανι τμιματα του ζργου προτοφ να λθφκοφν τα ςτοιχεία για τθ 

ςφνταξθ των ςχετικϊν επιμετριςεων και πρωτοκόλλων. Πλα τα επιμετρθτικά ςτοιχεία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 

ςτθν Υπθρεςία ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι που κα ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία. Θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τον 

Ανάδοχο και είναι ανθγμζνθ ςτθν προςφορά του. Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθρείται με μζριμνα και ευκφνθ του 

Αναδόχου βιβλίο καταμζτρθςθσ αφανϊν εργαςιϊν ςε βιβλιοδετθμζνα τεφχθ με διπλότυπεσ αρικμθμζνεσ ςελίδεσ. 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν από τον ανάδοχο του ζργου, δεν δφναται χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ςχετικι 

διαταγι τθσ Υπθρεςίασ να υπερβοφν το φψοσ τθσ πίςτωςθσ που ζχει εγκρικεί για το ζργο, όπωσ αυτό κακορίηεται με τα 

ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ. 

Στθν περίπτωςθ που οι εργαςίεσ που διατάςςεται να εκτελεςκοφν, με τουσ οικείουσ πίνακεσ ι τισ ςχετικζσ διαταγζσ, 

δεν δφνανται να εκτελεςκοφν μζςα ςτο φψοσ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, πριν από τθν 

εκτζλεςι τουσ, να το αναφζρει ςτθν Υπθρεςία για τθν παροχι των ςχετικϊν οδθγιϊν. 

Στθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν με υπζρβαςθ, κατά παράβαςθ αυτϊν που ορίηονται ανωτζρω, θ υπθρεςία δεν 

ζχει καμιά υποχρζωςθ αποπλθρωμισ του αναδόχου για τισ εργαςίεσ αυτζσ. 
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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. 

Ενδιάμεςα των χρονικϊν αυτϊν διαςτθμάτων δεν προβλζπεται θ ςφνταξθ πιςτοποίθςθσ, ζςτω και αν κατά τα 

χρονικά διαςτιματα που προθγικθκαν δεν ςυντάχκθκαν πιςτοποιιςεισ για οποιαδιποτε αιτία. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υποβολι λογαριαςμϊν να προςκομίηει τα παραςτατικά ςτοιχεία πλθρωμισ των 

τελϊν των πάςθσ φφςεωσ χρθςιμοποιουμζνων ςτο ζργο μθχανθμάτων (ιδιόκτθτων ι όχι). 

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ, που εκπροςωπείται από το προςωπικό Επίβλεψθσ του Ζργου. Ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτουσ Επιβλζποντεσ και ςε όλουσ τουσ εντεταλμζνουσ για τθν 

επίβλεψθ του Ζργου υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ, περιλαμβανομζνων των πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλων τθσ Υπθρεςίασ, 

ςτα εργοτάξια, λατομεία, αποκικεσ, εργοςτάςια κλπ. Το ίδιο ιςχφει και για όποιον άλλο, ςτον οποίο θ Υπθρεςία κα 

δϊςει ςχετικι ζγκριςθ. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, 

που δίνονται για τθν άρτια, εφρυκμθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του Ζργου και οφείλει να διευκολφνει τθν επίβλεψθ και το 

προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ ςτθν άςκθςθ των ελζγχων κλπ. 

Το ότι θ Υπθρεςία επιβλζπει το Ζργο δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ, που προκφπτει από τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι και τουσ ιςχφοντεσ Νόμουσ, Διατάξεισ κλπ., οφτε εξαςκενίηει τισ πλιρεισ και 

αποκλειςτικζσ ευκφνεσ του και υποχρεϊςεισ του που επιτάςςουν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ, τθσ παροφςασ 

Ε.Σ.Υ., τθσ Τ.Ρ. και των λοιπϊν Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ. 

Χωρίσ ςτο παραμικρό να μειϊνεται θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν ικανοποίθςθ των όρων αυτοφ του άρκρου, θ 

Υπθρεςία Επίβλεψθσ διατθρεί το δικαίωμα να ςυμπλθρϊνει ενζργειεσ του Αναδόχου, αν τοφτο απαιτείται, ςε βάροσ 

και για λογαριαςμό του. Θ Υπθρεςία μπορεί να αςκιςει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχοσ αμελιςει ι αποδειχκεί 

ανίκανοσ να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ αυτοφ του άρκρου. Ρζραν του καταλογιςμοφ των ςχετικϊν δαπανϊν για τθν 

περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν / ενεργειϊν από τθν Υπθρεςία, 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). 

Οι πιςτοποιιςεισ για τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν κα ςυντάςςονται με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 152 του Ν.4412/2016 και κα υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία ςε χρονικά 

διαςτιματα όχι μικρότερα από ζνα μινα. 

Στο λογαριαςμό κα επιςυνάπτονται επίςθσ όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά κατά το άρκρο 152 του Ν.4412/2016, οι 

βεβαιϊςεισ προόδου, τα δικαιολογθτικά / πιςτοποιθτικά που αφοροφν τουσ ποιοτικοφσ ελζγχουσ, το Τιμολόγιο του 

Αναδόχου κακϊσ και τα δικαιολογθτικά των κρατιςεων που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, τθσ 

φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κλπ., που απαιτοφνται κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ., του 

Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τθν υπόλοιπθ κείμενθ Νομοκεςία. Αν ςυντρζχουν περιπτϊςεισ επιβολισ ποινικισ 

ριτρασ, προςτίμων κλπ *κατά τουσ όρουσ αυτισ τθσ Ε.Σ.Υ. και των λοιπϊν όρων δθμοπράτθςθσ+ αυτζσ κα απομειϊνουν 

το πιςτοποιοφμενο ποςό. 

Ρριν από κάκε προϊκθςθ λογαριαςμοφ για πλθρωμι από τον υπόλογο του ζργου κα προςκομίηονται από τον 

Ανάδοχο, πζρα από τα λοιπά δικαιολογθτικά, και τα παραςτατικά καταβολισ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ από τα 

οποία κα φαίνεται ότι κατατζκθκε ςτον τθροφμενο εκεί ςχετικό λογαριαςμό θ κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, για τισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ 204) και 

ςυνάπτονται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του, δθλαδι μετά τισ 15/9/2011. 

Κάκε λογαριαςμόσ υποβάλλεται από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι που κα 

ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία. Θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και είναι ανθγμζνθ ςτθν προςφορά του. 
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ΑΡΘΡΟ 13o: Ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε.– Απολογιςτικζσ Εργαςίεσ 

α) Στισ τιμζσ μονάδοσ του τιμολογίου και προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ ςυμπεριλαμβάνεται ποςό για γενικά και 

επιςφαλι ζξοδα, εργαλεία, εγκαταςτάςεισ κλπ για κάκε είδουσ βάρθ ι υποχρεϊςεισ του εργολάβου, όπωσ επίςθσ και 

για όφελοσ αυτοφ. Το ποςό αυτό ορίηεται ςε ποςοςτό επί τθσ αξίασ των εργαςιϊν που κα εκτελεςκοφν και 

πιςτοποιείται με βάςθ τισ τιμζσ του Τιμολογίου προςφοράσ και τισ νζεσ τιμζσ μονάδοσ κατά το άρκρο 10 τθσ παροφςασ 

και ανζρχεται ςε δζκα οκτώ επί τοισ εκατό (18%). Στο ποςοςτό αυτό ςυμπεριλαμβάνεται και θ με 

αρ.πρωτ.8371/27.7.2016 ςυμφωνία μεταξφ των Εργολθπτικϊν Ενϊςεων και Ρ.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ όπωσ ιςχφει (6%ο) ι τυχόν 

μελλοντικζσ ςυμφωνίεσ. 

β) Σε περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν απολογιςτικά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 154 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 14o: Κρατήςεισ 

Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % 

υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 

ν. 4013/2011, τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 6%0, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 4412/2016 και τθσ υπ' αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 

απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235). 

Σε περίπτωςθ μεταβολισ των κρατιςεων επί πλζον ι επί ζλαττον αυτϊν που ιςχφουν κατά τον χρόνο τθσ 

δθμοπράτθςθσ, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ.6 του άρκρου 138 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωςθ μεταβολισ των κρατιςεων επί πλζον ι επί ζλαττον αυτϊν που ιςχφουν κατά τον χρόνο τθσ 

δθμοπράτθςθσ, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ.6 του άρκρου 138 του Ν.4412/2016. 

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 ΦΡΑ και του ειδικοφ 

φόρου του αρκρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω ςτα ειςαγόμενα από το εξωτερικό κάκε είδουσ υλικά, εφόδια, κακϊσ 

επίςθσ και των φόρων που αναφζρονται αναλυτικότερα ςτα Ν.Δ. 4486/65(ΦΕΚ 131 τεφχοσ Α) και 453/66(ΦΕΚ 165 

τεφχοσ Α) ςχετικά με τθν τροποποίθςθ φορολογικϊν διατάξεων. 

ΑΡΘΡΟ 15o: Μελζτεσ – Ζκδοςη Αδειών 

Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ εφαρμογισ κα εφαρμοςκοφν όπωσ ακριβϊσ εγκρίκθκαν. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει αδαπάνωσ τισ παρακάτω μελζτεσ: 

− εάν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, παραςτεί ανάγκθ ςφνταξθσ ςυμπλθρωματικϊν υπολογιςμϊν ι ςχεδίων, 

ο Ανάδοχοσ κα προςκομίςει εγκαίρωσ για ζγκριςθ τουσ αντίςτοιχουσ υπολογιςμοφσ και ςχζδια χωρίσ ιδιαίτερθ 

αποηθμίωςθ και τουλάχιςτον 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν εκτζλεςθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν. Εάν 

τα παραπάνω δεν υποβλθκοφν ζγκαιρα, θ αντίςτοιχθ κακυςτζρθςθ του ζργου επιβαρφνει τον Ανάδοχο. 

− μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων, αςφαλτομιγμάτων κλπ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ι εξαςφάλιςθ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, των κάκε είδουσ αδειϊν-

εγκρίςεων ι παραςτατικϊν ςτοιχείων που προβλζπονται από τθν Νομοκεςία ι και που είναι απαραίτθτεσ 

προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ των κάκε είδουσ εργαςιϊν. Ρροσ τοφτο ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει το ςχετικό 

αίτθμά του ςτθν κατά περίπτωςθ αρμόδια υπθρεςία, παράλλθλα δε οφείλει να κοινοποιεί το αίτθμά του (με 

αντίγραφα των ςυναφϊν δικαιολογθτικϊν} ςτθν επίβλεψθ. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ αδειϊν-

εγκρίςεων ι υποχρεϊςεων χρθματοοικονομικισ φφςθσ. 
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Ο Κφριοσ του Ζργου ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να παράςχει ςτον ανάδοχο τισ απαιτοφμενεσ διοικθτικζσ 

άδειεσ για τθ διενζργεια των πράξεων εκπόνθςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Ο Κφριοσ του ζργου αναλαμβάνει να παράςχει τθν ςυνδρομι του κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του αναδόχου και μόνο 

με τουσ τφπουσ και τα μζςα που του επιτρζπει ι του επιβάλλει θ κατά περίπτωςθ εφαρμοςτζα για τθν ζκδοςθ τθσ 

άδειασ-ζγκριςθσ διοικθτικι ι αποδεικτικι διαδικαςία. 

«Άρθρο 197 Ν. 4412/16 Μελζτεσ εργολαβικϊν ςυμβάςεων: 

ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςφναψησ ςυμβάςεων δημόςιων ζργων, ςτισ οποίεσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

αναλαμβάνεται η υποχρζωςη εκπόνηςησ ή τροποποίηςησ μελζτησ από την εργοληπτική επιχείρηςη που πρόκειται να 

εκτελζςει ή εκτελεί δημόςιο ζργο, η μελζτη αυτή ή η τροποποίηςη εγκρίνεται από την αναθζτουςα Αρχή ή τον 

εργοδότη, μόνον εφόςον ζχει εκπονηθεί και υπογράφει νόμιμα από πρόςωπα που ζχουν την ιδιότητα του μελετητή για 

την εκπόνηςη των μελετϊν δημόςιων ζργων, τα οποία ζχουν γνωςτοποιηθεί ςτην αναθζτουςα Αρχή και ζχουν γίνει 

αποδεκτά από αυτήν ρητϊσ ή ςιωπηρϊσ. Η αντικατάςταςη γνωςτοποιηθζντοσ μελετητή επιτρζπεται μόνο υπό τουσ 

όρουσ του άρθρου 132 και κατόπιν ρητήσ ζγκριςησ τησ αναθζτουςασ Αρχήσ.» 

Ουδεμία καταςκευι κα εκτελείται αν προθγουμζνωσ δεν ζχει εγκρικεί θ ςχετικι μελζτθ. Θ ζγκριςθ των μελετϊν 

(υπολογιςμϊν, ςχεδίων κλπ) από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ 

Σφμβαςθ , οφτε αποτελεί με οποιοδιποτε τρόπο αποδοχι τθσ επάρκειασ και τθσ ακρίβειασ τθσ μελζτθσ. 

ΑΡΘΡΟ 16o:Πρόγραμμα  Ποιότητασ Ζργου (ΠΠΕ) 

Σφμφωνα με το άρκρο 158 του Ν. 4412/16 απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ Ζργου ςε 

κάκε δθμόςιο ζργο (Καταςκευι ι και Μελζτθ), του οποίου ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ, υπερβαίνει το ποςό 

1.500.000 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των αποφάςεων ΔΕΕΡ/οικ.502/13-10-2000 (Β' 1265), 

ΔΙΡΑΔ/οικ.611/24-07-2001 (Β' 1013), ΔΙΡΑΔ/οικ.501/01-07-2003 (Β' 928) του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ 

και Δθμόςιων Ζργων. 

Τθν ποιότθτα των δθμόςιων ζργων αφοροφν και οι παρακάτω αποφάςεισ: α) ΔΕΕΡΡ/οικ.4/ 19-01-2001 (Β' 94), β) 

ΔΕΕΡΡ/οικ.110/12-05-2003 (Β' 624) του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, γ) θ 

Δ14/43309/05-03-2001 (Β' 332) του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και δ) 

ΔΙΡΑΔ/οικ.12/13-01-2009 (Β' 125Β/27-01-2009). 

ΑΡΘΡΟ 17o: Ποιότητα και τρόποσ εκτζλεςησ εργαςιών 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ από ειδικευμζνο προςωπικό κατά τρόπο 

άμεμπτο από τεχνικι άποψθ και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/16, τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ γενικά 

και τισ εντολζσ του αρμόδιου οργάνου τθσ επίβλεψθσ του ζργου. 

Για ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν και μζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ, εφαρμόηονται 

οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν. 4412/16. 

Για τθν ευκφνθ του Αναδόχου για ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται μετά τθν οριςτικι παραλαβι, ζχουν εφαρμογι οι 

διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 

ΑΡΘΡΟ 18o: Ποιότητα και προζλευςη υλικών και ζτοιμων προϊόντων 

Τα υλικά και μθχανιματα γενικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν καταςκευι του Ζργου κα ζχουν ςιμανςθ CE και κα 

πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ ι ΕΝ. Επίςθσ, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και απολφτωσ ςφμφωνα με τισ 

Ρροδιαγραφζσ και τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ Εργολαβίασ και κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί από τθν Υπθρεςία ςχετικά 

με τθν προζλευςθ, διαςτάςεισ, αντοχι, ποιότθτα, εμφάνιςθ κλπ., ςφμφωνα και με το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου 
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(Ρ.Ρ.Ε.), όπωσ ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία. Ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται για μετριςεισ και ελζγχουσ κα είναι 

διακριβωμζνοσ. 

Για τθν πρόλθψθ τυχόν παρερμθνειϊν, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ πριν από τθν παραγγελία και τουλάχιςτον πριν 

από τριάντα (30) θμζρεσ, να υποβάλλει για ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία κατάςταςθ που να περιλαμβάνει τα ειδικά υλικά 

καταςκευισ κλπ. που κα ςυνοδεφεται από αντίςτοιχα τεχνικά ςτοιχεία του καταςκευαςτι τουσ, ϊςτε να αποδεικνφεται 

κατ’ ζνδειξθ ότι τα είδθ που κα παραγγελκοφν ςυμφωνοφν με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Ζργου. Επίςθσ, κα 

παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία δείγματα υλικϊν τα οποία πρόκειται να ςυμπεριλάβει ςτα ζργα, μαηί με τα ονόματα των 

προμθκευτϊν, πριν παραγγελκοφν τα αντίςτοιχα υλικά κλπ. Πταν δεν υπάρχουν δείγματα, κα υποβάλλονται 

πιςτοποιθτικά δοκιμϊν. Τα κατατικζμενα δείγματα πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικά για όλθ τθν αποςτολι και τα 

υλικά δεν κα χρθςιμοποιθκοφν πριν εγκρικοφν τα δείγματα. Ρρζπει να προβλεφκεί για τα δείγματα ζνασ κατάλλθλοσ 

χϊροσ αποκικευςθσ ςτο Εργοτάξιο ο οποίοσ πρζπει να κλειδϊνεται. Με δαπάνεσ του Αναδόχου οι χϊροι αυτοί 

αφαιροφνται μετά από εντολι τθσ επίβλεψθσ. 

Υποχρζωςθ του Αναδόχου είναι να εκτελεί δοκιμαςτικζσ εφαρμογζσ καταςκευϊν, με εντολι τθσ Υπθρεςίασ χωρίσ 

ιδιαίτερθ αμοιβι και να αποξθλϊνει αυτζσ μετά τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τουσ. Οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ 

προκφψει από τυχόν εςφαλμζνθ εκλογι ειδϊν από τον Ανάδοχο, απόρριψι τουσ από τθν Υπθρεςία και εκλογι νζων 

ειδϊν δεν κα αποτελεί λόγο για τον Ανάδοχο να ηθτιςει παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ του 

Ζργου. 

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάκε υλικό ι μθχάνθμα που κατά τθν κρίςθ τθσ δεν είναι ςφμφωνο με 

τισ προδιαγραφζσ ι που δεν είναι ςφμφωνο με τα εγκρικζντα δείγματα. Θα μπορεί να παραπζμπει τα υλικά ι 

μθχανιματα για εργαςτθριακό ζλεγχο με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου. 

Πλα τα υλικά κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά, τα δε μθχανιματα κα ςυνοδεφονται από 

πιςτοποιθτικά ελζγχου του καταςκευαςτι.Οι παραγγελίεσ των υλικϊν και μθχανθμάτων κα γίνονται ζγκαιρα με 

αργότερθ θμερομθνία παραγγελίασ τθν θμερομθνία που ζχουν κακορίςει ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Καταςκευισ του 

Ζργου. 

Σε περίπτωςθ που ο Εργοδότθσ παραδϊςει ςτον Ανάδοχο υλικά ι μθχανιματα απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ των 

Ζργων, ο Εργολάβοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για Γενικά Ζξοδα και Πφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε 

αποηθμίωςθ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. Ο Ανάδοχοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν 

κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν που παραδίδονται ςε αυτόν από τον Εργοδότθ εφόςον ζγκαιρα το 

αναφζρει εγγράφωσ.  

Τα παραπάνω υλικά παραδίνονται από τον Εργοδότθ ςτον Ανάδοχο με Ρρωτόκολλο. Μετά τθν παραλαβι τουσ από τον 

Ανάδοχο αυτόσ φζρει όλουσ τουσ κινδφνουσ και ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια που τυχόν κα 

ςυμβοφν ςτα υλικά αυτά, από οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, πλθν ανωτζρασ βίασ. 

ΑΡΘΡΟ 19o: Αρτιότητα Καταςκευών 

Ο κακοριςμόσ από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ και των ειδικϊν προδιαγραφϊν των 

επί μζρουσ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (τρόποσ εκτζλεςθσ καταςκευϊν, επί μζρουσ διαςτάςεισ κλπ.) δεν 

απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να πάρει κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των 

διαφόρων ειδϊν καταςκευϊν, που ςυνκζτουν κάκε επιφάνεια ι χϊρο ι λειτουργία ι εγκατάςταςθ του κτιρίου. 

Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι από τα ςχζδια λεπτομερειϊν, 

ι από τα άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ι τζλοσ από τισ οδθγίεσ ι διαταγζσ τθσ Υπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα 

του ζργου πρζπει να είναι άρτιο, ωσ προσ τθν άμεςθ ςφνδεςι του με τα υπόλοιπα (εςωτερικά ι γειτονικά) τμιματά 

του. 
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Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ και ο ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει τισ 

πλθμμζλειεσ μζςα ςτθν προκεςμία που τάςςεται ςε αυτόν με τθν ειδικι διαταγι ι αν αςκθκεί εμπρόκεςμθ ζνςταςθ, 

μζςα ςτθν ίδια προκεςμία από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ ενςτάςεωσ, τότε οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ 

τθσ πλθμμζλειασ μπορεί να εκτελεςκοφν με μζριμνα τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ με οποιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ 

και για λογαριαςμό του αναδόχου με τθν επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του κυρίου του ζργου ωσ προσ τθν εφαρμογι 

των λοιπϊν κυρϊςεων κατά του αναδόχου. 

Γενικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 20o: Εργαςτηριακόσ Ζλεγχοσ Τλικών 

Α) Εργαςτιριο ελζγχου υλικϊν 

Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να προβαίνει ςε ςυνεχι δοκιμαςία και ποιοτικό ζλεγχο του ζργου, και να ςυμβλθκεί με 

αναγνωριςμζνο εργαςτιριο (δθμόςιο ι ιδιωτικό), όπωσ αυτό προβλζπεται από τθν παρ. 3 του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 

609/85. Θ ςυνεχισ δοκιμαςία των υλικϊν και ο ζλεγχοσ των ζργων πρζπει να διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

για το ζργο προδιαγραφζσ, κανονιςμοφσ κλπ. 

Το εργαςτιριο με το οποίο κα ςυμβλθκεί ο ανάδοχοσ κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποτεδιποτε και από τθν 

Υπθρεςία και εφόςον είναι ιδιωτικό, κα διακζτει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, μθχανιματα και εργαλεία για τθν 

εκτζλεςθ των απαιτοφμενων κατά τον χρόνο καταςκευισ του ζργου ελζγχων και μελετϊν και κα τθρείται πλιρεσ 

μθτρϊο διεξαγόμενων ελζγχων και ερευνϊν. 

Ο διεξαγόμενοσ ζλεγχοσ των υλικϊν (Δειγματολθψίεσ και ζλεγχοι) και των εκτελοφμενων εργαςιϊν πρζπει να γίνεται 

ςυνεχϊσ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που ιςχφουν. 

 

Β) Υποχρεωτικζσ δοκιμζσ 

Ο ανάδοχοσ του ζργου ζχει υποχρζωςθ να διενεργεί δοκιμζσ ωσ ανωτζρω και ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

με δικζσ του δαπάνεσ, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ανεξάρτθτα από τισ δοκιμζσ που κα διενεργιςει θ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία, με τθν ςυνδρομι του Ρεριφερειακοφ Εργαςτθρίου Δθμοςίων Ζργων Ρελοποννιςου. 

Για τθν εκτζλεςθ των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί κρατικό εργαςτιριο ι αντίςτοιχο ιδιωτικό 

με Υ.Δ. που κα προςκομίςει εντόσ 5 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και που κα ςυνοδεφεται από τισ άδειεσ 

λειτουργίασ (ΥΡΕΧΩΔΕ) των εν λόγω εργαςτθρίων και Υ.Δ. του νόμιμου εκπροςϊπου αυτϊν ότι αποδζχεται τθν 

εκτζλεςθ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ςτο υπόψθ ζργο. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των εκτελεςτζων δοκιμϊν κα κακορίηεται 

από τισ προδιαγραφζσ και τουσ κανονιςμοφσ. 

ΑΡΘΡΟ 21o: Εργαςτηριακζσ Δοκιμζσ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ των κάτωκι ελάχιςτων εργαςτθριακϊν δοκιμϊν εάν αυτό απαιτείται από το 

είδοσ των εργαςιϊν. Οι εν λόγω δοκιμζσ καταγράφονται ςε ιδιαίτερο πίνακα και ςυνοδεφουν τισ τμθματικζσ 

προςωρινζσ επιμετριςεισ και τθν τελικι του ζργου και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν. 

Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία προζκυψε ότι οι γενόμενεσ δοκιμζσ είναι μικρότερεσ των ελάχιςτων κακοριηομζνων, 

επιβάλλεται ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα 600,00€ ανά δεκάδα ελλειπουςϊν δοκιμϊν και παρακρατείται βάςει 

αποφάςεωσ του προϊςταμζνου τθσ Δ/νουςασ το ζργο Υπθρεςίασ και εκπίπτει εκ τθσ πρϊτθσ πιςτοποιιςεωσ του 

ανάδοχου. Θ ποινικι αυτι ριτρα είναι ανζκκλθτοσ και δεν δφναται οι ελλείπουςεσ δοκιμζσ να καλυφκοφν δια 

περιςςοτζρων δοκιμϊν ςε επόμενα ςτάδια εργαςίασ ςφμφωνα με τθν αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απόφαςθ του 

Υ.Δ.Ε. 
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Επίςθσ, ο ζλεγχοσ του πάχουσ των ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ (υποβάςεισ - βάςεισ) ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 10 cm ι 

άλλου πάχουσ που κα κακορίηεται από τθν τεχνικι μελζτθ του ζργου, κακϊσ και του πάχουσ τθσ αςφαλτικισ 

ςτρϊςεωσ, κα γίνεται όχι μόνον χωροςτακμικά, αλλά και με λιψθ καρότων από το Τμιμα Εργαςτθρίου Δθμ. Ζργων τθσ 

Ρεριφζρειασ Ρελ/ςου με φροντίδα τθσ Υπθρεςίασ, αδαπάνωσ για τον ανάδοχο του ζργου και ςε αρικμό τουλάχιςτον 

ενόσ δείγματοσ ανά 300 m μικουσ τθσ οδοφ. 

Ελάχιςτοσ αρικμόσ εκτελεςτζων δοκιμϊν 

 

Α' υμπυκνώςεισ 

1. Σκάφθ ορυγμάτων ι εδράςεων επιχωμάτων ανά 300 m μικουσ ι 

μικρότερου αυτοτελοφσ τμιματοσ ανά κλάδο οδοφ 

ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

2. Επιχωμάτων και ςτρϊςεων εξυγιάνςεωσ ανά 1000 m3ςυμπυκνωμζνου 

όγκου 

 

ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

3. Υποβάςεων και βάςεων μθχανικϊσ ςτακεροποιθμζνων για κάκε 

ςτρϊςθ ανά 300 m μικουσ κλάδου οδοφ 

 

ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

4. Βάςεων ςτακεροποιοφμενων διά τςιμζντου ανά 200 m μικουσ κλάδου 

οδοφ 

 

ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

5. Αςφαλτικζσ επιςτρϊςεισ ανά 200 m μικουσ κλάδου οδοφ ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

   

Β’ Ζλεγχοσ κοκκομετρικήσ διαβάθμιςησ 

1. Αδρανι τεχνικϊν ζργων (ςκυροδζματα) ανά 200 m3 ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

2. Αδρανι οδοςτρωςίασ και αςφαλιςτικϊν ανά 300 m3 ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

3. Αδρανι ςτραγγιςτθριϊν ι άλλων ειδικϊν καταςκευϊν (π.χ. Β450, 

λεπτά ςκυροδζματα) ανά 200 m3 

ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

   

Γ’ Ζλεγχοι πλαςτικότητασ και ιςοδυνάμου άμμου 

1. Αδρανι οδοςτρωςίασ και αςφαλτικϊν ανά 500 m3 ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

2. Αδρανι ςκυροδεμάτων ανά 300 m3 ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

3. Στρϊςεισ εξυγιάνςεωσ ανά 1000 m3 ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

4. Αδρανϊν υλικϊν καλφψεων (επιχρίςματα, τςιμεντοκονίεσ κλπ.) ανά 

300 m2 

ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

   

Δ' Τγεία πετρωμάτων 

 Για τα πάςθσ φφςεωσ αδρανι από τθν ίδια πθγι ανά 10.000 m3ι ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 
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κλάςμα αυτϊν, αν πρόκειται για πθγι από τθν οποία λαμβάνεται 

αδρανζσ υλικό ςε μικρότερθ ποςότθτα. 

 

Ε' Δοκίμια ςκυροδζματοσ 

Ιςχφει ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2016 (ΚΤΣ-2016, ΦΕΚ 1561 Β/02-06-2016). 

Το ςκυρόδεμα κα ελζγχεται με ςυμβατικά δοκίμια, κυβικά με ακμι 150 mm ι κυλινδρικά με διάμετρο 150 mm και 

φψοσ 300 mm, που κα λαμβάνονται ςτθ κζςθ διάςτρωςθσ αν πρόκειται για εργοταξιακό ςκυρόδεμα, ι ςτθ κζςθ 

παράδοςθσ αν πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα. 

Ρρζπει να δθλωκοφν εγκαίρωσ από τον παραγωγό πριν από τθν παράδοςθ θ μορφι και οι διαςτάςεισ των δοκιμίων 

που χρθςιμοποιικθκαν ςτθ μελζτθ ςφνκεςθσ, οφτωσ ϊςτε για τουσ ελζγχουσ αντοχισ ςτο ζργο, να χρθςιμοποιθκοφν 

δοκίμια ίδιασ μορφισ και διαςτάςεων. Θ αντοχι ςε κλίψθ προςδιορίηεται με δοκίμια που υποβάλλονται ςε δοκιμι 

ςτισ 28 θμζρεσ, εκτόσ εάν ζχει προδιαγραφεί διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ του ζργου και ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι. 

 

Εργοςταςιακό ςκυρόδεμα με πιςτοποίηςη ελζγχου παραγωγήσ 

Το ςκυρόδεμα που διαςτρϊνεται ςε μια θμζρα αποτελεί μια παρτίδα. Θ αντοχι ςε κλίψθ του ςκυροδζματοσ 

αντιπροςωπεφεται από τθ μζςθ τιμι των αποτελεςμάτων των δειγμάτων. Το ελάχιςτο πλικοσ των δειγμάτων που 

πρζπει να λθφκοφν από κάκε ξεχωριςτι παρτίδα ορίηεται, ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ παρτίδασ, ςφμφωνα με τον 

ακόλουκο Ρίνακα: 

Μζγεκοσ παρτίδασ Ελάχιςτο πλικοσ δειγμάτων (n) 

παρτίδα μζχρι 2 φορτία 2 

παρτίδα μεταξφ 2 φορτίων και 50 m3 3 

παρτίδα μεταξφ 50 m3 και 300 m3 6 

> 300 m3: θ ποςότθτα που υπερβαίνει τα 300 m3 κα 

χωρίηεται ςε παρτίδεσ των 50 m3 περίπου, που κα 

ελζγχονται με 

3 

 

Από ζνα τυχαίο φορτίο ςκυροδζματοσ κα λαμβάνεται το πολφ ζνα δείγμα για τον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ. Θ λιψθ του 

δείγματοσ και θ ϊρα λιψθσ κα αναγράφονται ςτο δελτίο αποςτολισ, το οποίο κα υπογράφεται από τον παραγωγό ι 

τον εκπρόςωπό του. Αν θ ςκυροδζτθςθ ςυμπλθρϊνεται με ζνα (1) φορτίο, τότε επιτρζπεται θ λιψθ μζχρι και δφο 

δειγμάτων από το ίδιο φορτίο, αλλά κάκε δείγμα κα λαμβάνεται, αφοφ ζχει εκφορτωκεί περίπου 1 m3 ςκυροδζματοσ, 

μετά τθ λιψθ του προθγοφμενου δείγματοσ. 

 

Εργοςταςιακό ςκυρόδεμα χωρίσ πιςτοποίηςη ελζγχου παραγωγήσ 

Το ςκυρόδεμα που διαςτρϊνεται ςε μια θμζρα αποτελεί μια παρτίδα και αντιπροςωπεφεται από μία δειγματολθψία 

ζξι (6) δοκιμίων που ζχουν λθφκεί από ιςάρικμα δείγματα. Αν θ ποςότθτα ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται ςε μία 

θμζρα είναι μεγαλφτερθ των 150 m3 τότε κα χωρίηεται ςε περίπου ίςεσ παρτίδεσ, όχι μεγαλφτερεσ των 150 m3 και 

κάκε ξεχωριςτι παρτίδα κα αντιπροςωπεφεται από ξεχωριςτι δειγματολθψία ζξι (6) δοκιμίων. 
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Από ζνα τυχαίο φορτίο ςκυροδζματοσ κα λαμβάνεται το πολφ ζνα δείγμα για τον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ. Θ λιψθ του 

δείγματοσ και θ ϊρα λιψθσ κα αναγράφονται ςτο δελτίο αποςτολισ, το οποίο κα υπογράφεται από τον παραγωγό ι 

τον εκπρόςωπό του. Αν θ ςκυροδζτθςθ ςυμπλθρϊνεται με λιγότερα από ζξι (6) φορτία, τότε επιτρζπεται θ λιψθ 

περιςςότερων δειγμάτων από το ίδιο φορτίο, οφτωσ ϊςτε να ςυμπλθρωκεί ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ζξι (6) 

δειγμάτων, αλλά κάκε δείγμα κα λαμβάνεται, αφοφ ζχει εκφορτωκεί περίπου 1 m3 ςκυροδζματοσ, μετά τθ λιψθ του 

προθγοφμενου δείγματοσ. 

 

Εργοταξιακό ςκυρόδεμα 

Το ςκυρόδεμα που διαςτρϊνεται ςε μια θμζρα κα αποτελεί μια παρτίδα και κα αντιπροςωπεφεται από μια 

δειγματολθψία. 

Οι δειγματολθψίεσ των τριϊν πρϊτων θμερϊν διάςτρωςθσ κα αποτελοφνται από 12 δείγματα θ κάκε μια, οι δε 

δειγματολθψίεσ των επόμενων θμερϊν από 3 δείγματα. Τα δοκίμια κα ζχουν ςυνεχι αρίκμθςθ. 

Κάκε δοκίμιο κα παίρνεται από διαφορετικό ανάμιγμα. Εάν το ςκυρόδεμα μεταφζρεται ςτθ κζςθ διάςτρωςθσ με 

αυτοκίνθτα μεταφοράσ, τότε κάκε δοκίμιο κα παίρνεται από διαφορετικό αυτοκίνθτο. Τα αναμίγματα ι τα αυτοκίνθτα 

από τα οποία κα γίνει δειγματολθψία πρζπει να είναι τυχαία. 

 

Σ' Ζλεγχοσ ποςοφ αςφάλτου και κοκκομετρήςεισ αςφαλτομίγματοσ 

 Ανά τρίωρθ παραγωγι ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

Η' Ζλεγχοσ χαρακτηριςτικών αςφαλτοςκυροδζματοσ κατά MARSALL 

 Για κάκε θμεριςια παραγωγι ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

Θ' Ζλεγχοσ ιςοδυνάμου άμμου αδρανών αςφαλτικών κατά την παραγωγή του αςφαλτομiγματοσ 

 Για κάκε θμεριςια παραγωγι ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

Θ' Ζλεγχοσ ποςοφ αςφάλτου και κοκκομετρήςεισ αςφαλτομίγματοσ 

 Για αδρανι των βάςεων των ςτακεροποιοφμενων διά τςιμζντου ανά 2 

ϊρεσ εργαςίασ 

ΔΟΚΙΜΘ Μία (1) 

 

Διευκρίνιςθ: 

Οι ανωτζρω ζλεγχοι αφοροφν ςτθν περίοδο κανονικισ παραγωγισ και εκτελζςεωσ των ζργων και όχι ςτθν περίοδο των 

προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν, οπότε οι εκτελοφμενεσ πολλαπλζσ δοκιμζσ για τθ ρφκμιςθ τθσ παραγωγισ δεν 

λαμβάνονται υπόψθ ςτον ελάχιςτο αρικμό δοκιμϊν, που αναφζρονται ανωτζρω. 

Ρζραν των ανωτζρω ζχει ιςχφ και θ αρικμ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 του Υ.Δ.Ε. που αφορά τθν 

δειγματολθψία και τον ζλεγχο αςφαλτομιγμάτων χρθςιμοποιοφμενων ςτα δθμόςια ζργα, κακϊσ και ο ιςχφων Νζοσ 

Κανονιςμόσ Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ. 

ΑΡΘΡΟ 22o: φνταξη Μητρώου του Ζργου 

Ο Ανάδοχοσ με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν τθν Ρροςωρινι Ραραλαβι, κα ςυντάξει με δαπάνθ του, θ 

οποία ανθγμζνθ περιλαμβάνεται ςτθν οικονομικι του προςφορά και κα παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία όλα τα ςτοιχεία 

που κα ςυνιςτοφν τθν εικόνα του Ζργου, όπωσ τοφτο κα ζχει τελικά καταςκευαςκεί ϊςτε να είναι απόλυτα εφικτι θ 

κατάρτιςθ του Μθτρϊου του Ζργου. 
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Θ ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου κα γίνεται ςφμφωνα με τθν υπ' αρ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/05-04-2017 (ΦΕΚ 1956 

Β'/07-06-2017) Απόφαςθ Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν και τισ υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

Θ εργολαβία κα κεωρείται ότι δεν περατϊκθκε αν, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, δεν υποβλθκεί ςτθν Διευκφνουςα 

Υπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου. 

ΑΡΘΡΟ 23o: Χρόνοσ υποχρεωτικήσ ςυντήρηςησ - Χρόνοσ εγγφηςησ 

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.4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ηθμιϊν από ανϊτερθ βία ι άλλθ αιτία, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν αποκατάςταςθ και 

αποηθμιϊνεται κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του παραπάνω άρκρου. 

ΑΡΘΡΟ 24o: Προςωρινή και Οριςτική παραλαβή Ζργου 

Οι διαδικαςίεσ και προκεςμίεσ προςωρινισ παραλαβισ, κακϊσ και οριςτικισ παραλαβισ του ζργου κακορίηονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 170 και 172 του Ν. 4412/16. 

Για τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 168 του Ν. 4412/16. Για τθ διοικθτικι 

παραλαβι για χριςθ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 25o: Γενικζσ υποχρεώςεισ αναδόχου 

Για τισ γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 138 του Ν.4412/16. 

Τον ανάδοχο βαρφνουν οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι ςτο ζδαφοσ των εγκεκριμζνων χαράξεων με τα απαιτοφμενα για 

αυτό υλικϊν καταςκευισ ςτακερϊν ςθμείων και τα αντίςτοιχα ςχζδια, οι δαπάνεσ για τισ καταμετριςεισ γενικά, θ 

ςφςταςθ των εργοταξίων, θ ςυντιρθςθ και θ καταςκευι των οδϊν προςπζλαςθσ προσ τισ κζςεισ λιψεωσ των 

διαφόρων υλικϊν, οι δαπάνεσ ελζγχου ποιότθτασ και αντοχισ των ζργων και γενικά κάκε δαπάνθ για τθν καταςκευι 

των ζργων. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ να φωτογραφίηει το ζργο ςτισ διάφορεσ χαρακτθριςτικζσ φάςεισ 

του,ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα με λεπτομζρεια από τθν διαταγι του ΥΔΕ αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 20) 

Επίςθσ, κατά τθν παράδοςθ του ζργου κα παραδίδονται χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ και δφο ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ 

μεγάλων διαςτάςεων (κάδρα) γενικισ αποτυπϊςεωσ του ζργου. Σ' αυτζσ κα πρζπει να αναγράφονται γενικά 

χαρακτθριςτικά του ζργου (τίτλοσ, κόςτοσ, εργοδότθσ, μελετθτισ, καταςκευαςτισ κλπ.) ςε ςυνεννόθςθ με τον 

επιβλζποντα. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει τισ μελζτεσ καταςκευισ όλων των τεχνικϊν ζργων του δρόμου και να προβεί 

ςτθν αποτφπωςθ τθσ περιοχισ κάκε τεχνικοφ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι αφοφ αυτι κα περιλαμβάνεται ςτθν ανθγμζνθ 

προςφορά του. Οι παραπάνω μελζτεσ κα πρζπει να υποβλθκοφν για ζγκριςθ από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία και καμία 

εργαςία καταςκευισ των παραπάνω τεχνικϊν δεν κα πρζπει να αρχίςει, αν προθγοφμενα δεν εγκρικοφν οι ςχετικζσ 

μελζτεσ. Ο τφποσ των τεχνικϊν και θ κζςθ τουσ κα κακορίηονται από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία εφ' όςον δεν 

ορίηονται ςτθν μελζτθ. 

ΑΡΘΡΟ 26o: Ευθφνη του Αναδόχου 

Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ τόςο για τθν 

εφαρμογι των μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι του ζργου και δεν τον απαλλάςςουν από τθν ευκφνθ του 

αυτι οι διάφοροι ζλεγχοι που γίνονται από τθν Υπθρεςία. 
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Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ είναι μοναδικόσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι γενικά των υλικϊν που κα χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο, 

τον τρόπο που κα τα χρθςιμοποιιςει και γενικά για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Συγγραφισ 

αυτισ, των ςχετικϊν Ρρότυπων ΕΛΟΤ και ΕΝ, των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των άλλων ςυμβατικϊν τευχϊν και 

ςχεδίων. 

ΑΡΘΡΟ 27o: Διεφθυνςη του Ζργου από τον Ανάδοχο 

Κατά τθν υπογραφι τθσ Συμβάςεωσ καταςκευισ του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ςτθν Υπθρεςία τον Αντίκλθτο του, 

τθ διεφκυνςθ των κεντρικϊν γραφείων του, κακϊσ και εντεταλμζνο προςωπικό που κα βρίςκεται ςε αυτά. 

Θ διεφκυνςθ των ζργων από τθν πλευρά του αναδόχου ςτουσ τόπουσ καταςκευισ τουσ γίνεται από τεχνικοφσ που 

ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί από τθν διευκφνουςα υπθρεςία. Θ επί του τόπου των ζργων 

παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου του αναδόχου είναι υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το 

μζγεκοσ του καταςκευαηόμενου ζργου. 

Το αργότερο ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου κα 

αναλάβει τα κακικοντα του και ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου. 

Για ζργα προχπολογιςμοφ μζχρι 3.000.000 € κα υπάρχει ςυνεχισ παρουςία επί τόπου του ζργου, και κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ενόσ (1) Διπλωματοφχου Ρολιτικοφ ι Τοπογράφου Μθχανικοφ, τουλάχιςτον 

πενταετοφσ εμπειρίασ, ο οποίοσ κα είναι και προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου και αποκλειςτικισ 

απαςχόλθςθσ για το ζργο. Για ζργα προχπολογιςμοφ άνω των 3.000.000 € θ ςτελζχωςθ κα είναι ςφμφωνθ με το άρκρο 

139 του Ν.4412/2016, ιτοι κα υπάρχουν τρείσ (3) τεχνικοί αναλόγων προςόντων και πείρασ εκ των οποίων ζνασ (1) 

τουλάχιςτον διπλωματοφχοσ Ανωτάτου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (ΑΕΙ) και ζνασ (1) τουλάχιςτον πτυχιοφχοσ Ανωτάτου 

Τεχνολογικοφ Ιδρφματοσ (ΑΤΕΙ). 

Για τθν ζγκριςθ του παραπάνω προτεινόμενοφ Διπλωματοφχου Μθχ/κοφ, ο ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, 

πριν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ, πιςτοποιθτικά και λοιπά λεπτομερι ςτοιχεία, που κα 

αφοροφν τα προςόντα και τθν πείρα του. Θ Υπθρεςία μπορεί κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να μθ δϊςει τθν ζγκριςι τθσ 

για τον προτεινόμενο Μθχανικό, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία κεωριςει ότι αυτόσ δεν ζχει τα απαραίτθτα προςόντα 

και πείρα ι δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν παραπάνω κζςθ. Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου οφείλει να 

ομιλεί, διαβάηει και γράφει άριςτα τθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα υπάρχει μόνιμα τεχνικόσ 

διερμθνζασ. 

Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου κα είναι αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για το υπόψθ ζργο και θ απουςία 

του από το εργοτάξιο κα είναι αιτιολογθμζνθ και κα οφείλεται μόνο ςε λόγουσ που ζχουν ςχζςθ με το υπόψθ ζργο. 

Πταν ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου απουςιάηει ωσ ανωτζρω κα υπάρχει ςτο εργοτάξιο ο αντικαταςτάτθσ 

του που κα είναι Μθχανικόσ εκ του υπολοίπου προςωπικοφ και κα ζχει εγκρικεί από τθν υπθρεςία. 

Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου 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 Υπθρεςίασ επί τόπου του ζργου και τθσ υπογραφισ κάκε εγγράφου και 

ςτοιχείου, που θ υπογραφι του προβλζπεται επί τόπου του ζργου (παραλαβζσ, επιμετριςεισ, θμερολόγια κλπ.) 

Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου είναι αρμόδιοσ για τθν ζντεχνθ κατ’ αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν και 

για τθ λιψθ και εφαρμογι των απαιτοφμενων μζτρων προςταςίασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτο ζργο, κακϊσ 

και κάκε τρίτου. Γι' αυτό ο προϊςτάμενοσ αυτόσ πρζπει να υποβάλει ςτθ Υπθρεςία υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία να 

αποδζχεται το διοριςμό του και θσ ευκφνεσ του. Θ Υπθρεςία δφναται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να ανακαλζςει τθν 

ζγγραφθ ζγκριςι τθσ για τον οριςμό οποιοςδιποτε από τα παραπάνω πρόςωπα οπότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τον 

απομακρφνει και να τον αντικαταςτιςει με άλλον του οποίου ο διοριςμόσ κα υπόκειται επίςθσ ςτθν ζγγραφθ ζγκριςθ 

τθσ Υπθρεςίασ. 
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Επίςθσ, θ Υπθρεςία μπορεί να διατάςςει τθν ςτελζχωςθ του εργοταξίου με πρόςκετο προςωπικό, όταν κατά τθν κρίςθ 

τθσ είναι απαραίτθτο. 

θτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του αναδόχου ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον 

τελευταίο από τισ ευκφνεσ του και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε αποκλειςτικά και εξ 

ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Υπθρεςία. 

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 164 του Ν. 4412/16, θ υποκατάςταςθ του αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι 

όλου του ζργου (εκχϊρθςθ του ζργου) είναι δυνατι αποκλειςτικά υπό τισ προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ δ' τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 132 του Ν. 4412/16. Θ υποκατάςταςθ απαγορεφεται, χωρίσ ζγκριςθ τθσ Ρροϊςτάμενθσ 

Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου και πρόταςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι ζχει προχωριςει υποκατάςταςθ του αναδόχου χωρίσ ζγκριςθ, κθρφςςει 

ζκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνϊμθ του αρμόδιου Τεχνικοφ Συμβουλίου. Δεν κεωρείται υποκατάςταςθ θ εκ μζρουσ του 

αναδόχου υπεργολαβικι ανάκεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν του ζργου. 

ΑΡΘΡΟ 28o: Αςφαλίςεισ για Ατυχήματα – Αςφάλιςη Ζργου 

28.1  Γενικζσ απαιτιςεισ αςφάλιςθσ 

(1) Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλιςτϊν 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. 

(2) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. 

(3) Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 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. 

(4) 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 ιςχφει. 

(5) 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 απαλλαγζσ, 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. 

(6) Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ: 

- κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ 

- κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν και 

- κα τυγχάνουν τθσ αποδοχισ του κυρίου του ζργου. 

Θ αποδοχι του κφριου του ζργου ζχει τθν ζννοια ότιοι όροι των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων ανταποκρίνονται ςτουσ 

όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν. 

(7) Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου, που αποτελεί αςφαλιςτικό βάροσ και που 

είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ αςφάλιςθσ, κα γίνεται πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 

(8) Οι γενικοί όροι αςφάλιςθσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν από το Νόμο 489/76 και το ΡΔ 

237/86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου. 
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(9) Ο Ανάδοχοσ οφείλει, με μζριμνα και δαπάνθ του, να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που να καλφπτουν κατ' 

ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα και αντικείμενα αςφάλιςθσ) που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 28.4, 28.5 και 

28.6 και ςφμφωνα με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παρ. 28.7 του παρόντοσ άρκρου. 

(10) Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν για το παρόν 

ζργο και κα ζχουν δόκιμθ δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι/και του ΕΟΧ. 

(11) Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε Ευρϊ. 

(12) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ των αςφαλιςτϊν: 

- κάκε ςτοιχείο που ζκεςε ο κφριοσ του ζργου υπόψθ των διαγωνιηομζνων 

- κάκε ςτοιχείο από τθν προςφορά του που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ 

- κάκε ςτοιχείο από τισ ζρευνεσ / μελζτεσ που τυχόν κα υποβάλει ωσ Ανάδοχοσ κατά τθν εκπλιρωςθ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων 

- κάκε ςτοιχείο από θσ μελζτεσ που ο κφριοσ του ζργου κζτει υπόψθ του Αναδόχου. 

Επίςθσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, αποκθκϊν του κλπ. από τουσ εκπροςϊπουσ 

των αςφαλιςτϊν. 

(13) Ο κφριοσ του ζργου 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 κυρίου του ζργου άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 

οποιαςδιποτε φφςθσ αποηθμιϊςεισ. 

(14) Κατά τθν υποβολι των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων τθσ παραγράφου 28.4 οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κα πρζπει 

να ςυνυποβάλλουν και Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία να αναφζρουν ότι ζλαβαν γνϊςθ του παρόντοσ άρκρου τθσ 

παροφςασ περί αςφαλίςεων και ότι με το αςφαλιςτιριο καλφπτονται πλιρωσ και χωρίσ καμία εξαίρεςθ όλοι οι όροι και 

απαιτιςεισ ποφ αναφζρονται ςτα υπόψθ άρκρα. 

Πμοια κατά τθν υποβολι του αςφαλιςτθρίου τθσ παραγράφου 28.6, εφόςον τοφτο αναφζρεται ςε αςφαλιςτιριο του 

ςυγκεκριμζνου ζργου (Project cover) και όχι ςε αςφαλιςτιριο ετιςιασ βάςθσ των μελετθτϊν / ςυμβοφλων (Annual 

open cover) με όρια κάλυψθσ τουλάχιςτον τα ηθτοφμενα, οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κα πρζπει να υποβάλλουν 

Υπεφκυνθ Διλωςθ ίδιου περιεχομζνου με τθν προθγοφμενθ υποπαράγραφο. 

(15) Εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω: 

- Οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ (ελλθνικζσ και αλλοδαπζσ) υπόκεινται υποχρεωτικά ςτθν αρμοδιότθτα των 

ελλθνικϊν δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που ζρχεται ςε αντίκεςθ προσ τον κανόνα δθμοςίασ τάξεωσ του 

άρκρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 

- Αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δεν κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν επικυρωκεί από φορζα 

αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων. 

28.2Ειδικζσ ριτρεσ για τισ περιπτϊςεισ μθςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ υποχρεϊςεισ του 

(1) Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρίασ ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ι 

αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από ςχετικι ειδοποίθςθ. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ μπορεί να εφαρμοςτεί θ διαδικαςία ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Ν.3263/04. 
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(2) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ του υποχρεϊςεισ, 

ο κφριοσ του ζργου δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου τθν(τισ) αντίςτοιχθ(εσ) 

αςφαλιςτικι(ζσ) ςφμβαςθ(εισ). Τα αςφάλιςτρα και οι ςχετικζσ δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ(των) ςφμβαςθσ(εων) κα 

καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ. 

(3) Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ των οφειλομζνων από τον Ανάδοχο, ο κφριοσ του ζργου ζχει το 

δικαίωμα: 

- να ςυμψθφίςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με επόμενθ καταβολι προσ τον Ανάδοχο, αν 

υπάρχει, είτε 

- να εκπζςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) από τισ οποιοςδιποτε φφςθσ εννοιςεισ του 

Αναδόχου που ζχει ςτα χζρια του, είτε 

- 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 τυχόν λοιπά ζξοδα από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο των οφειλομζνων ποςϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το οφειλόμενο ποςό των 

αςφαλίςτρων, ο κφριοσ του ζργου για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να 

καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με χρζωςθ και για λογαριαςμό του Αναδόχου, μετά προθγοφμενθ 

ειδοποίθςθ του τελευταίου. Σε τζτοια περίπτωςθ, θ εκ μζρουσ του κφριοσ του ζργου είςπραξθ των ποςϊν των 

αςφαλίςτρων που κατζβαλε, προςαυξθμζνων με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, κα γίνεται ςφμφωνα με τθ παράγραφο 

28.2(3) ανωτζρω. 

(5) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτουσ δικαιοφχουσ κάκε ποςό που δεν μπορεί να ειςπραχκεί από τουσ 

αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κλπ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. Σε περίπτωςθ 

δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 28.2(3) ανωτζρω. 

(6) Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, παραλείψει 

ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμιά κλπ., για οπουδιποτε 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 ςφμβαςθσ. Ο κφριοσ του ζργου, ςε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει 

το αντίςτοιχο ποςό και κα ζχει το δικαίωμα να ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με τθ παράγραφο 28.2(3) ανωτζρω. 

(7) Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το ζργο, ςε 

οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων κινδφνων από τον κφριο του ζργου 

και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτζρω. 

28.3     Διαδικαςία ελζγχου από τον ΚτΕ τθσ επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων 

(1) Ο κφριοσ του ζργου κα ελζγχει τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ όςον αφορά ςτθ ςυμβατότθτα των όρων τθσ 

αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ με τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων των ςυμβατικϊν τευχϊν. 

(2) Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, κατά τθν υπογραφι του εργολαβικοφ ςυμφωνθτικοφ, τισ 

αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ. Δεκτι γίνεται επίςθσ επίςθμθ βεβαίωςθ αςφάλιςθσ τθσ/των αςφαλιςτικισ/ϊν εταιρείασ/ίϊν 

(Cover Note Policy) ςυνοδευόμενθ από υπεφκυνθ διλωςθ. 
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(3) Τα εν λόγω αςφαλιςτιρια κα υποβλθκοφν μαηί με τθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ προκαταβολισ των 

αςφαλίςτρων. Επιςθμαίνεται ότι ςτα ωσ άνω αςφαλιςτιρια κα ζχει περιλθφκεί όροσ ότι ο κφριοσ του ζργου διατθρεί 

το δικαίωμα για τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι όλων των ςχετικϊν απαιτιςεϊν του. 

(4) Σε περίπτωςθ αντιρριςεων του κυρίου του ζργου επί τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ιςχφουν τα επόμενα: 

ί. Ο Ανάδοχοσ οφείλει πλιρθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ παρατθριςεισ του κυρίου του ζργου. Ρροσ τοφτο, εντόσ δζκα 

πζντε (15) θμερϊν από λιψεωσ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ του κυρίου του ζργου, κα υποβάλει τθν αναμορφωμζνθ 

αςφαλιςτικι ςφμβαςθ προσ επανζλεγχο. 

ii. Αν και θ νζα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ αποδοχισ τθσ από τον κφριο του ζργου, τότε αυτόσ 

δφναται να εφαρμόςει θσ προβλζψεισ τθσ παρ. 28.2(1) τθσ παροφςασ. 

(5) Σε περίπτωςθ ςυμφωνίασ του κυρίου του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει το πρϊτο αςφάλιςτρο και 

να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τθν κάκε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ με τα αποδεικτικά καταβολισ του πρϊτου αςφαλίςτρου, 

ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν παροφςα. 

(6) Ο ζλεγχοσ ι θ ςιωπθλι αποδοχι αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο, οφτε απομειϊνει 

οποιαδιποτε ευκφνθ του, που απορρζει από το παρόν άρκρο και γενικά τθ ςφμβαςθ του ζργου. 

(7) Αν ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει τθν προκεςμία των ανωτζρω παραγράφων 28.3(4)i ι 28.3(5) ο κφριοσ του ζργου 

δφναται να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο ςφμφωνα με το άρκρο 61 του Ν.3669/2008 ι να ςυνάψει τα αςφαλιςτιρια 

ςυμβόλαια με αςφαλιςτικι εταιρία τθσ επιλογισ του και ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπάνθ του Αναδόχου. 

28.4     Αςφάλιςθ εργαςιϊν και εξοπλιςμοφ του Αναδόχου 

28.4.1 Ελάχιςτθ κάλυψθ αςφάλιςθσ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου» 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ και «κατά παντόσ κινδφνου» και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των 

ςυμβατικϊν τευχϊν, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία, για το ςυμβατικό τίμθμα του ζργου 

ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν αναπροςαρμογϊν αυτοφ (κετικϊν ι αρνθτικϊν). 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ του, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, τθν 

αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με το πραγματικό ςυμβατικό τίμθμα του ζργου. 

(3) Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ παρζχεται ζναντι οποιοςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ ι καταςτροφισ, μερικισ ι ολικισ, 

που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, τυχαία περιςτατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυςικά 

φαινόμενα, αμζλεια / ςφάλμα / παράλειψθ τθσ μελζτθσ οποκενδιποτε και αν προζρχεται ι/και καταςκευι, 

ελαττωματικά ενςωματωμζνα υλικά, κακοτεχνία / λανκαςμζνθ εργαςία, πλθμμελι / ελλιπι ςυντιρθςθ κλπ. Επίςθσ, θ 

αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για: 

- βλάβεσ / καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και εξαιρετικά ςπάνιασ 

εμφάνιςθσ (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ) 

- βλάβεσ / καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα ςυμβάντα (δεν κα 

κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ). 

Πμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα κάκε φφςθσ υλικά από τθν παραλαβι τουσ μζχρι τθν ενςωμάτωςι 

τουσ ςτο ζργο. 

(4) Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθν περιλαμβάνει ηθμιζσ προκαλοφμενεσ από τισ αιτίεσ που 

κεμελιϊνουν περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ. 

(5) Στθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του δικαιϊματοσ τθσ 

υποαςφάλιςθσ. 
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(6) Επίςθσ, με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα αςφαλίηονται «κατά παντόσ κινδφνου» και οι μόνιμεσ ι/και προςωρινζσ 

εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, κακϊσ επίςθσ και ο εν γζνει μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, που κα χρθςιμοποιθκεί 

για τθν καταςκευι του ζργου. 

(7) Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ τθσ περιόδου 

υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. Για τουσ πρϊτουσ δζκα πζντε (15) μινεσ τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ κα καλφπτονται ηθμίεσ 

κλπ. ςτο ζργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται ςτθν περίοδο καταςκευισ ι που προκαλοφνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο 

ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ. Για το υπόλοιπο διάςτθμα ςυντιρθςθσ, που ενδεχόμενα 

προβλζπεται, θ κάλυψθ κα περιορίηεται ςε ηθμιζσ κλπ. που προκαλοφνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των 

ςυμβατικϊν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ. 

28.4.2  Αςφάλιςθ κατά ςωματικϊν βλαβϊν και ηθμιϊν ιδιοκτθςίασ (Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων) 

(1) Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «αςτικι ευκφνθ» του Αναδόχου ζναντι τρίτων και οι αςφαλιςτζσ 

υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι οδφνθ, θκικι βλάβθ και υλικζσ 

ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου και εξαιτίασ των 

εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ ηθμιϊν του ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, 

οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, και εφόςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Θα 

καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ / εγκαταςτάςεισ. 

(2) Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ τθσ περιόδου 

υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

(3) Τα όρια αποηθμίωςθσ από τθν αςφάλιςθ, ςε ζνα αυτοτελζσ αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων κα 

είναι, κατά περιςτατικό. 

Ρεριςτατικό Ροςό (Ευρϊ) 

(α) Για υλικζσ ηθμιζσ κετικζσ ι αποκετικζσ ςε πράγματα 

τρίτων, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των τυχόν ηθμιωκζντων 

τρίτων 

Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 300.000,00 

(β) Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων κατά άτομο και 

ατφχθμα 

Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 300.000,00 

(γ) Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων, μετά από 

ομαδικό ατφχθμα, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των πακόντων 

Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 750.000,00 

(δ) Ανϊτατο όριο ευκφνθσ αςφαλιςτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια 

τθσ αςφάλιςθσ 

Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 1.500.000,00 

(4) Ο Ανάδοχοσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ για .τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και κατά τθν περίοδο ςυντιρθςθσ 

του ζργου, με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο ι με άλλο ανεξάρτθτο, εκδιδόμενο πριν από τθν ζναρξθ τθσ αντίςτοιχθσ 

περιόδου ςυντιρθςθσ και το οποίο κα υποβάλλεται εγκαίρωσ ςτον κφριο του ζργου για ζλεγχο. Το ανϊτατο ακροιςτικό 

όριο ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν ορίηεται ςτο πίνακα τθσ προθγουμζνθσ. 

28.4.3 Αςφάλιςθ Κυρίου Μθχανικοφ Εξοπλιςμοφ 

(1) Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο «κατά παντόσ κινδφνου» κα καλφπτεται και ο βαςικόσ ι εξειδικευμζνοσ 

μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν καταςκευι του ζργου. 

(2) Στο αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και τθν ταυτότθτα των 

αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για αξίεσ αντικατάςταςθσ των 

μθχανθμάτων με καινοφργια, αντίςτοιχου τφπου ι τουλάχιςτον ίδιασ δυναμικότθτασ. 
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(3) Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιοςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ (εξαιροφμενων των 

ίδιων εςωτερικισ φφςθσ μθχανικϊν / θλεκτρολογιϊν / θλεκτρονικϊν κλπ. βλαβϊν), που οφείλονται ι προκαλοφνται 

από ανϊτερα βία, ανκρϊπινο λάκοσ ι/και τυχαία περιςτατικά. 

(4) Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, γιαοποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει. από τον κφριο του ζργου αποηθμίωςθ 

για τυχόν ηθμιά ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κλπ. ακόμθ και για περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ. 

(5) Θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων κα καλφπτει και τθ μετακίνθςθ, τθ μεταφορά και τουσ τυχαίουσ ελιγμοφσ όλων 

των μθχανθμάτων προσ και από τθν περιοχι του ζργου. 

28.5 Αςφάλιςθ προςωπικοφ του Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και ςτα λοιπά ταμεία όλο το προςωπικό, θμεδαπό και 

αλλοδαπό, που απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία και τισ οικείεσ 

περί ΙΚΑ διατάξεισ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του, θμεδαπό και 

αλλοδαπό, ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ι εταιρίεσ, αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ και που 

λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί ΙΚΑ. Θ 

υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το κάκε φφςθσ προςωπικό που απαςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι 

υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και κάκε φφςθσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου. 

(3) Ο κφριοσ του ζργου δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων των παρ. 28.5(1) και 28.5(2), ο δε Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να παρζχει ςτον κφριο του ζργου όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ των υπόψθ ελζγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτζρω παραγράφων ιςχφουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι το πζρασ τθσ περιόδου 

υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

28.6 Αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ ςυμβοφλων μθχανικϊν / μελετθτϊν 

(1) Ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, με ανεξάρτθτο αςφαλιςτιριο, τθσ επαγγελματικισ 

αςτικισ ευκφνθσ τυχόν μελετθτϊν και ςυμβοφλων που κα χρθςιμοποιιςει για τθν τυχόν εκπόνθςθ μελετϊν για το ζργο 

ζναντι κινδφνων ι ςυνεπειϊν που κα απορρζουν από ςφάλματα ι παραλείψεισ εκ μζρουσ των μελετθτϊν / ςυμβοφλων 

(Professional Indemnity Insurance - Project cover). Στθν περίπτωςθ που ο μελετθτισ ι ζνασ ι περιςςότεροι επί μζρουσ 

μελετθτζσ (από ομάδα μελετθτϊν) διακζτουν αςφαλιςτιριο επαγγελματικισ ευκφνθσ ςε ετιςια βάςθ (Annual Open 

Cover), με όρια κάλυψθσ τουλάχιςτον τα ηθτοφμενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρθςιμοποιθκοφν ςτα πλαίςια τθσ 

ανωτζρω ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ. 

(2) Το αςφαλιςτιριο κα καλφπτει τθν ευκφνθ των μελετθτϊν που απορρζει από τον Αςτικό Κϊδικα και από το 

Ν.3316/05, όπωσ ιςχφει. Κατ' ελάχιςτο, κα καλφπτει ςωματικζσ βλάβεσ / κάνατο και άμεςεσ / ζμμεςεσ υλικζσ ηθμίεσ 

τρίτων που απορρζουν από αμζλεια / ςφάλμα / παράλειψθ ςε ςχζςθ με τθν εκπονθκείςα μελζτθ ι τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ ςυμβοφλου. Με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα καλφπτονται και κάκε φφςθσ δικαςτικά ζξοδα και δαπάνεσ, κακϊσ 

επίςθσ και το κόςτοσ επαναςχεδίαςμοφ, ανακεϊρθςθσ ι διόρκωςθσ τθσ μελζτθσ, εφόςον προκφπτει υπαιτιότθτα του 

μελετθτι. 

(3) Στο αςφαλιςτιριο πρζπει να αναφζρεται με ςαφινεια, ότι ο ζλεγχοσ των μελετϊν από τον κφριο του ζργου δεν 

περιορίηει θσ ευκφνεσ του αςφαλιςτι. 

(4) Το αςφαλιςτιριο, από φερζγγυεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, κα προςκομίηεται ςτον κφριο του ζργου, μαηί με το 

βαςικό αςφαλιςτιριο κάλυψθσ τθσ καταςκευισ του ζργου τθσ παρ. 7.9.4 τθσ παροφςασ για ςχετικό ζλεγχο, κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου. Δεκτι γίνεται επίςθσ επίςθμθ βεβαίωςθ αςφάλιςθσ των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν 

(Cover Note Policy) ςυνοδευμζνο από τθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 7.9.1(14) ανωτζρω. 
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(5) Ωσ χρόνοσ παραγραφισ τθσ επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ μελετθτϊν / ςυμβοφλων κα κεωρείται θ εξαετία 

από τον ζλεγχο τθσ μελζτθσ, κατ' αναλογία προσ τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του Ν. 3316/05 ι τουλάχιςτον θ τριετία 

μετά τθν θμερομθνία τθσ προςωρινισ παραλαβισ του ζργου, ςτο οποίο αναφζρεται. 

28.7 Ειδικοί όροι που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο αςφαλιςτιριο του ζργου 

Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων των παρ. 28.4. και 28.6. τθσ παροφςασ κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι 

ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

(1) Στθν ζννοια τθσ λζξθσ «Αςφαλιηόμενοσ» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχοσ και το κάκε φφςθσ προςωπικό που 

απαςχολεί με οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με αυτόν ςτα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου ζργου, κακϊσ επίςθσ 

και ο κφριοσ του ζργου, θ εκπροςωποφςα αυτόν Υπθρεςία και τα εντεταλμζνα όργανά τθσ, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι 

Μελετθτζσ του ζργου. 

(2) Ο κφριοσ του ζργου, οι εκπροςωποφςεσ αυτόν Υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι ςφμβουλοι του 

κυρίου του ζργου (ι/και των Υπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται Τρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με τθν εφαρμογι του παραρτιματοσ «διαςταυροφμενθ ευκφνθ 

αλλιλων» (cross liability), το οποίο καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ αςφαλιηόμενων φορζων. 

(3) Θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται τυχόν κατά: 

- του Αναδόχου 

- ι/και των υπεργολάβων, μελετθτϊν και ςυμβοφλων του 

- ι/και του κυρίου του ζργου 

- ι/καιτων εκπροςωπουςϊν του κυρίου του ζργου Υπθρεςιϊν ι/καιτων ςυμβοφλων τουσ 

- ι/και μζρουσ ι/καιτου ςυνόλου του προςωπικοφ των ανωτζρω 

με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ των ανωτζρω, οι 

οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, κα καταβάλει δε κάκε ποςό για βλάβθ ι/και 

ηθμιά που προκλικθκε από πράξθ ι παράλειψθ των ανωτζρω. Ειδικότερα θ αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε 

ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κλπ., που ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν 

που αναφζρονται εκάςτοτε ωσ ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου, προκειμζνου θ αςφαλιςτικι 

εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά κλπ. αποηθμίωςθ, πρζπει να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν 

ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. Εφόςον θ Υπθρεςία δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία 

τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ (ειδικζσ ι άλλου είδουσ εντολι ι εξουςιοδότθςθ 

από τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ του Αναδόχου κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ 

εκχωρείται ςτθν Υπθρεςία και θ αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ 

ςχετικι αποηθμίωςθ ςτθν Υπθρεςία μετά από αίτθςθ τθσ τελευταίασ για το ςκοπό αυτό. Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ 

αυτισ του Αναδόχου ςτθν Υπθρεςία με κανζνα τρόπο δεν τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που 

απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

(5) Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά του κυρίου του ζργου, τθσ Υπθρεςίασ, 

των εντεταλμζνων οργάνων τθσ, των ςυμβοφλων τθσ, των ςυνεργατϊν τθσ και των υπαλλιλων τουσ ςε περίπτωςθ που 

θ βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, όχι θκελθμζνθ, των ανωτζρω προςϊπων. 

(6) Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, να τροποποιθκεί ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, με ςυςτθμζνθ 

επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ τόςο προσ τον 

Ανάδοχο όςο και προσ τθν Υπθρεςία. 
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(7) Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων των παραγράφων 28.4 και 28.6, κα καλφπτεται και θ ευκφνθ τθσ 

Υπθρεςίασ ι/και των ςυμβοφλων τθσ ι/και του προςωπικοφ των, που απορρζει από το άρκρο 922 του Αςτικοφ Κϊδικα 

(Ευκφνθ Ρροςτιςαντοσ). 

ΑΡΘΡΟ 29o: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ (ςφμφωνα με την εγκφκλιο 

27/2012 / ΤΠΑΝ και ΤΠΟΜΕΔΙ). 

 
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 : π.δ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7), ν. 3850/10 (αρ. 42). 
 
2. Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
 
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και να λαμβάνει 
όλα τα ςχετικά μζτρα ν.4412/16 (αρκ. 138 παρ.7). 
 
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ 
αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ : ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-
11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ 
αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου : ν.4412/16 (αρ. 132 και 
αρ.186). 
 
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 : ΡΔ 1073/81(αρ. 111), ΡΔ 305/96 
(αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι 
αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν 
αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι 
όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 
 
3. Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα : 
3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ ( ΣΑΥ ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ) και 
ςυγκεκριμζνα : 
 
α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των προτζρων 
γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ 
εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται 
ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 
 
β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ μελζτθσ του 
ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) 
ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο ν.4412/16 (αρ.138 παρ.7). 
 
γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ που κα 
διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο 
ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ). 
 
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ 
τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα 
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αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτο ν.4412/16 (αρ.138 παρ.7). 
 
ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 
ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 
 
ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ). 
 
Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα άλλα 
εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 
Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά αςχολθκοφν με 
τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 
 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ : ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 
(αρ.3) και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν ν.4412/16 (αρ.138 παρ.7). 
 
2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ ςυνεργεία ςτθν 
καταςκευι. 
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ : Ρ.Δ.305/96 (αρκ.12 παράρτθμα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα: 
κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ 
Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 
10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 
 
3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε Δθμόςιου Ζργου : 
ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο ν.4412/16 (αρ.170 παρ.7 και αρ.172 παρ.8). 
 
4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το ςυνοδεφει κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
 
5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τ θν κατάρτιςθ του Φ ΑΥ περιλαμβάνονται ςτθν ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με 
αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
 
3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ – τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και υγείασ: 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
 
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ ςφμφωνα 
με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και άνω 
εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 
γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ 
ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι 
δυνατότθτεσ. 
Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ 
κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : 
Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, εντάςςεται 
και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων : 
1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των υφιςταμζνων κατά τθν 
εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων 
που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
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2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ υποδείξεισ τουσ ο 
Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν αρμόδια 
επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
 
Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ (Ν 3850/10 
αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ 
(Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 
4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 
 
3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το κζτει ςτθ διάκεςθ 
των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο βιβλίο 
υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ αρχζσ και 
ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά 
ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα 
ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 
4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ 
των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
 
5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ): 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 
προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα 
με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ. 
Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ 
υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι 
δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) 
και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 
 
3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ): 
Για τθν πιςτι εφαρμογι του Σ ΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το ΘΜΑ. Στα πλαίςια του 
ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι 
ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 
 
4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο. 
 
4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ): 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω 
μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 
α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ 
ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΡΔ 105/95, ΡΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 
και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία 
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ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, 
τμιμα II, παρ.2). 
γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) και τα 
απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν : Ρ Δ 1073/81 (αρ.92 
- 95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). 
δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - διάςωςθσ και εξόδων 
κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & 
επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ. : ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ χϊρων πρϊτων 
βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : ΡΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 
(αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 14). 
ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ εργαηόμενουσ όπωσ : 
προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον 
τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ 
και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του : Ρ.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 
4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ – εναπόκεςθ υλικϊν, 
κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και των 
οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με : 
- Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, 
τεφχοσ 7) 
- Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΙ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ των 
πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν 
κυκλοφορία πεηϊν» 
- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και τθν τροπ. Αυτοφ : Ν.3542/07 (αρ. 
7-9 και αρ.46). 
β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, κατάλθψθσ τμιματοσ 
οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47, 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ 
των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων 
τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVμζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ Bπ, 
ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 
(αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα 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 : ΡΔ 176/05, β) κόρυβο : ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από 
χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ : 
Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΡΔ 82/10. 
 
4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ.2). 
α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργικϊν και 
διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ 
εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, 
κλπ ) : ΡΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν.1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ 
89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
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β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΡΔ 
304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 
1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 
2. Άδεια κυκλοφορίασ 
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) 
και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 
6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) 
και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 
(αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο βιβλίο 
ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
 
ΠΡΟΛΘΨΘ ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΡΑ ΤΓΙΕΙΝΘ ( ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ) 
 
1. Κανονιςτικζσ απαιτήςεισ 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί το ζργο με τρόπο αςφαλι και ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, διατάγματα, αςτυνομικζσ 
διατάξεισ και οδθγίεσ του Κυρίου του Ζργου, όπωσ εκφράηονται μζςω τθσ Υπθρεςίασ αναφορικά με τθν αςφάλεια και 
υγεία των εργαηομζνων. 
 
2. φςτημα Οργάνωςησ και Διαχείριςησ Αςφάλειασ Τγείασ Εργαςίασ ( ΟΔΑΤΕ) 
 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόςει το ΣΟΔΑΥΕ ςτο ζργο ϊςτε να περιοριςκεί ο εργαςιακόσ κίνδυνοσ ςτο ελάχιςτο. Ωσ 
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το ΣΟΔΑΥΕ ορίηονται οι εξισ: 
 
2.1 Διλωςθ πολιτικισ αςφάλειασ εργαςίασ του αναδόχου 
 
2.2 Οριςμόσ τεχνικοφ αςφαλείασ, ςυντονιςτι αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ . Ειδικότερα και λόγω τθσ 
ςπουδαιότθτασ των κεςμϊν αυτϊν, τα προςόντα και κακικοντα των ατόμων τα οποία παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του 
τεχνικοφ αςφαλείασ , ςυντονιςτι κεμάτων αςφάλειασ και υγείασ ,κακϊσ και του γιατροφ εργαςίασ κα πρζπει να είναι 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ (Ν.1568/85,ΡΔ.17/96,ΡΔ 305/96,ΡΔ294/88). 
Θ ανάκεςθ των κακθκόντων του τεχνικοφ αςφαλείασ και ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ τθσ Εργαςίασ γίνεται 
εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και ςτο αρμόδιο Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ. του Σ.ΕΡ.Ε. Για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν του ςε υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφαλείασ, ςυντονιςτι αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ , μετριςεισ 
αναπροςαρμογι ι και εκπόνθςθ του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ του εργαςιακοφ κινδφνου , 
εκπαίδευςθ προςωπικοφ κ.λ.π ο ανάδοχοσ μπορεί να ςυμβάλλεται με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ι και με ειδικά 
αδειοδοτθμζνθ (ΡΔ 95/99,ΡΔ 17/96) από το Υπουργείο Εργαςίασ Εξωτερικι Υπθρεςία Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ του 
Επαγγελματικοφ Κινδφνου (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.) 
 
2.3 Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων προςωπικοφ αναδόχου για κζματα ΑΥΕ 
 
 
2.4 Οργάνωςθ υπθρεςιϊν ΑΥΕ υπεργολάβων 
 
2.5 Εκπόνθςθ διαδικαςιϊν αςφαλείασ. Κατ’ ελάχιςτον απαιτοφνται διαδικαςίεσ για : 
• Αναφορά ατυχιματοσ 
• Διερεφνθςθ των ατυχθμάτων και τιρθςθ αρχείων βάςει τθσ νομοκεςίασ, 
• Αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ 
• Χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ 
• Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 
• Ιατρικζσ εξετάςεισ εργαηομζνων 
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2.6 Κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν πχ για βοθκθτικζσ καταςκευζσ όπου τζτοια μελζτθ προβλζπεται από τθν νομοκεςία ι 
προτείνεται από το ΣΑΥ τθσ μελζτθσ ι τθσ καταςκευισ. 
 
2.7 Διαδικαςίεσ Επικεωριςεων. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίηει τθν τακτικι επικεϊρθςθ των χϊρων, του 
εξοπλιςμοφ , των μεκόδων και των πρακτικϊν εργαςίασ ςε εβδομαδιαία βάςθ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθν 
νομοκεςία ι το απαιτοφν οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ λιψθ μζτρων για τθν 
επανόρκωςθ των επικίνδυνων καταςτάςεων που επιςθμαίνονται. Οι επικεωριςεισ πρζπει να τεκμθριϊνονται γραπτά. 
 
2.8 Άλλεσ προβλζψεισ 
• Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτο ζργο προσ το αρμόδιο Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ του Σ.ΕΡ.Ε 
• Κατάρτιςθ προγράμματοσ και υλοποίθςθ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα ΑΥΕ 
• Οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ προσ εφαρμογι από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτο εργοτάξιο 
• Ρρόβλεψθ για ςφγκλθςθ μθνιαίων ςυςκζψεων για κζματα ΑΥΕ με τον ςυντονιςτι ΑΥΕ και τουσ υπεργολάβουσ , 
παρουςία του τεχνικοφ αςφαλείασ και του γιατροφ εργαςίασ . 
 
2.9 Υποχρζωςθ αναδόχου για ανακεϊρθςθ ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Ο ςυντονιςτισ αςφάλειασ και υγείασ του ζργου υποχρεοφται να κάνει τθν ανακεϊρθςθ του Σχεδίου και του Φακζλου 
Αςφάλειασ και Υγείασ τθσ μελζτθσ, να παρακολουκεί τισ εργαςίεσ όςον αφορά κζματα Α.Υ.Ε. και να ςυντάξει τον τελικό 
ΦΑΥ. 
Το ΣΑΥ αναπροςαρμόηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, ςτον δε ΦΑΥ εμπεριζχονται οι ενδεχόμενεσ 
τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει. Συνεπϊσ ο Φάκελοσ Αςφαλείασ και Υγείασ ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά και 
παραδίδεται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ςτον Κφριο του Ζργου ενθμερωμζνοσ, ϊςτε να περιζχει τα πραγματικά 
ςτοιχεία του ζργου, ζτςι όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε. 
Σε περίπτωςθ που δεν ζχει παραδοκεί από τθν Υπθρεςία ΣΑΥ και ΦΑΥ ςτον ανάδοχο μαηί με τθν τεχνικι μελζτθ, αυτόσ 
υποχρεοφται ςτθν ςφνταξι των αδαπάνωσ για το Δθμόςιο. 
 
Σο ΑΤ πρζπει να περιζχει τα εξήσ: 
Γενικά 
• Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ 
• Σφντομθ περιγραφι του ζργου 
• Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου 
• Στοιχεία του κυρίου του ζργου 
• Στοιχεία του υπόχρεου για τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ 
- Ρλθροφορίεσ για υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ Ωφελείασ. 
- Στοιχεία για τθν προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ. 
- φκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ και πζριξ του εργοταξίου 
- Κακοριςμό των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και τρόπου αποκομιδισ αχριςτων 
- Συνκικεσ αποκομιδισ επικίνδυνων υλικϊν 
- Διευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ , εςτιάςθσ και Α’ βοθκειϊν. 
- Μελζτεσ καταςκευισ ικριωμάτων που δεν περιγράφονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ π.χ. ειδικοί τφποι ικριωμάτων , 
αντιςτθρίξεισ μεγάλων ορυγμάτων ι επιχωμάτων κ.λ.π. και διατάξεισ για πρόςδεςθ κατά τθν εργαςία ςε φψοσ 
- Καταγραφι ςε πίνακα των φάςεων και υπο-φάςεων ζργων του ζργου , ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 
εκτζλεςθσ του ζργου. 
- Τθν καταγραφι ςε πίνακα των κινδφνων, των πθγϊν κινδφνων και τθσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ κάκε φάςθσ και 
υπόφαςθσ του ζργου με κλιμάκωςθ τθσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ π.χ. 
Χ = Χαμθλι εκτίμθςθ κινδφνου 
Μ = Μεγάλθ εκτίμθςθ κινδφνου 
Υ = Υψθλι εκτίμθςθ κινδφνου 
Σε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ φάςεων εργαςιϊν κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι πλζον απορρζοντεσ 
κίνδυνοι. 
- Εναλλακτικζσ μζκοδοι εργαςίασ για κινδφνουσ που δεν μποροφν να αποφευχκοφν 
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- Για τον εναπομζνοντα εργαςιακό κίνδυνο κα πρζπει να αναφζρονται ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν πρόλθψι του , 
κακϊσ και ειδικά μζτρα για εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ (Ραράρτθμα ΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ.305/96). 
 
Σο ΦΑΤ πρζπει να περιζχει τα εξήσ: 
Γενικά 
• Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ 
• Ακριβι διεφκυνςθ του ζργου 
• Αρικμό αδείασ 
• Στοιχεία του κυρίου του ζργου 
• Στοιχεία του ςυντονιςτι αςφαλείασ και υγείασ που κα ςυντάξει τον ΦΑΥ 
• Στοιχεία από το μθτρϊο του ζργου 
• Τεχνικι περιγραφι του ζργου 
• Ραραδοχζσ μελζτθσ 
• Τα ςχζδια <<ωσ κατεςκευάςκθ>> 
 
Οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ , τα οποία κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τισ 
ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίασ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου, πχ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, 
μετατροπισ, κακαριςμοφ κ.λ.π. Ενδεικτικά οι οδθγίεσ και τα ςτοιχεία αυτά αναφζρονται ςτον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ 
των διαφόρων εργαςιϊν, ςτθν αποφυγι κινδφνων από τα διάφορα δίκτυα (φδρευςθσ, θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατμοφ 
κ.λ.π.) ςτθν πυραςφάλεια κ.λ.π. 
 
Εγχειρίδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ του ζργου. Το ανωτζρω περιλαμβάνει : 
• Τον Κανονιςμό λειτουργίασ του ζργου π.χ. όλα τα ςτοιχεία που κα αφοροφν τθ χριςθ του ζργου από τουσ χριςτεσ , 
βαςικά ενθμερωτικά φυλλάδια κατάλλθλα και επαρκι, που κα διανεμθκοφν ςτουσ χριςτεσ ϊςτε κάκε χριςτθσ να 
γνωρίηει πωσ κα χρθςιμοποιιςει το ζργο και τι κα κάνει ςε περίπτωςθ ζκτακτων γεγονότων 
• Οδθγίεσ λειτουργίασ για το προςωπικό λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του ζργου π.χ. οδθγίεσ χριςθσ του ακινιτου 
και κινθτοφ εξοπλιςμοφ που ανικει ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργολαβία ςε ςυνκικεσ κανονικισ λειτουργίασ και ςε ςυνκικεσ 
ζκτακτου περιςτατικοφ κλπ 
• Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ του ζργου. Ρεριλαμβάνονται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για τθν περιοδικι ςυντιρθςθ του ζργου. 
Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου , το ΣΑΥ και ΦΑΥ τθροφνται ςτο εργοτάξιο με ευκφνθ του αναδόχου και είναι ςτθ διάκεςθ 
των ελεγκτικϊν αρχϊν. Θ Δ/νουςα Υπθρεςία υποχρεοφται να παρακολουκεί τθν φπαρξθ και εφαρμογι των ΣΑΥ – ΦΑΥ. 
Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυνοδεφει το ζργο κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ 
του και φυλάςςεται με ευκφνθ του ΚτΕ. 
 
5.Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, τα 
οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου: 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα 
αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 
Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα : 
 
5.1 Κατεδαφίςεισ : Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα II, παρ.11), ΚΥΑ 
3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 
21017/84/09. 
 
5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ 
αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, 
Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. 
IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10 ). 
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5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ: ΡΔ 778/80, ΡΔ 
1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 155/04, 
ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
 
5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ: ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΡΔ 
70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99 
 
5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.): ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26- 
33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12). 
 
5.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων (Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ 
ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα 
των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.): 
Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ 
Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 
 
5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα (Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι 
προβλιτασ κλπ με χριςθ πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.): ΡΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 
(αρ.17), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.8.3 
και παρ.13). 
 
6. Δαπάνθ ςφνταξθσ ΣΑΥ και ΦΑΥ. 
Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου και απαιτοφνται από τον 
νόμο, βαρφνουν τον ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςτεί από αυτόν κατά τθν διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ 
του. 
 
7. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα απαιτοφμενα μζτρα 
αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΕΓΟΤΑΞΙΟ» 

Α. ΝΟΜΟΙ 

 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ451/Β/93 

Ν.3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 ΥΑ 2254/230/Φ .6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

  ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

Ρ. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Ρ. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

Ρ. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

Ρ. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 ΚΥΑαρ.οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 
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Ρ. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

Ρ. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ420/Β/11 

Ρ. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

Ρ. Δ.70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

Ρ. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

Ρ. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

Ρ. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ ΔΙΡΑΔ/ςχ</177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

Ρ. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

Ρ. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

Ρ. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Ρ. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 Ρυροςβεςτικι διάταξθ 7, ΦΕΚ 155/Β/96 

Ρ. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 Απόφ. 7568.Φ.700.1/96  

Ρ. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99   

Ρ. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00   

Ρ. Δ.155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ  

Ρ. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 Α.ΡΩΤ.ΔΕΕΡ 

Ρ. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06  Ρ/208/12-9-03 

Ρ. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 Α.ΡΩΤ.ΔΙΡΑΔ/ 

Ρ. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06  οικ/215/3 1-3-08 

Ρ. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΡ.Ε Α.Ρ. 10201/12 

Ρ. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10  ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ | 

 

ΑΡΘΡΟ 30o: ήμανςη κατά το ςτάδιο εκτελζςεωσ των εργαςιών 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτισ εργοταξιακζσ κζςεισ και ςτισ κζςεισ που εκτελοφνται οι εργαςίεσ να προβαίνει ςτθν 

τοποκζτθςθ των γενικά απαιτοφμενων, ανάλογα με τθ φφςθ των ζργων (ςυγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κλπ.) 

ςθμάτων και πινακίδων αςφαλείασ προειδοποιθτικϊν, ρυκμιςτικϊν, πλθροφοριακϊν και να επιμελείται τθσ 

ςυντιρθςθσ αυτϊν. Στισ επικίνδυνεσ για τθν κυκλοφορία κζςεισ κα τοποκετοφνται υποχρεωτικά περίφραξθ, ιδιαίτερθ 

ςιμανςθ, αυτόματα ςιματα που αναβοςβινουν (FLASH-LIGHTS) και κατάλλθλεσ περιφράξεισ αςφαλείασ, 

λαμβανομζνου πάντοτε του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ όπωσ ιςχφει. 

Επίςθσ, κα χρθςιμοποιοφνται όπου παρίςταται ανάγκθ και τροχονόμοι υπάλλθλοι του ανάδοχου για τθν αςφαλι 

κακοδιγθςθ των πεηϊν και τροχοφόρων, για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία ςτισ οδοφσ και ςτισ 

παρακαμπτιριεσ και προςπελάςεισ και γενικά ςε όλα τα εργοτάξια του ζργου κατά τθν θμζρα και τθν νφχτα. Τα 

παραπάνω μζτρα κα λαμβάνονται ευκφνθ και δαπάνθ του ανάδοχου. 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων 

αςφάλειασ. 

ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΘΤΑ ΟΔΩΝ ΡΟΣΡΕΛΑΣΘΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘ ΤΘΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για να προλάβει κάκε βλάβθ ςε γζφυρεσ, λοιπά τεχνικά ζργα 

και δρόμουσ κάκε φφςθσ, που εξυπθρετοφν τθν περιοχι, από τθ χριςθ τουσ ωσ οδϊν μεταφοράσ για τισ ανάγκεσ του. 

Ειδικότερα κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ περιοριςμοφσ ςτα κυκλοφοροφντο φορτία, όταν επιλζγει τισ οδοφσ 

μεταφοράσ και τα μεταφορικά μζςα, με ςκοπό να αποφφγει κάκε ηθμιά ι αςυνικθ φκορά των υπόψθ υποδομϊν, 

ακόμα και χωματόδρομων. 



36 
 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για να λάβει, με μζριμνα και δαπάνθ του, κάκε αναγκαίο μζτρο προφφλαξθσ ι ενίςχυςθσ 

οδικϊν τμθμάτων, γεφυρϊν, λοιπϊν τεχνικϊν ζργων ι χωματόδρομων, ανεξάρτθτα αν αυτό το μζτρο προδιαγράφεται 

ειδικά ι όχι ςτα επιμζρουσ ςυμβατικά τεφχθ. 

Σε περίπτωςθ που προκλθκοφν αςυνικεισ φκορζσ ι βλάβεσ ςτο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε 

αποκατάςταςι τουσ. Αν αμελιςει, θ Υπθρεςία κα ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ αποκαταςτάςεισ ςε 

βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου και, επιπλζον κα προβαίνει ςτθν επιβολι ποινικισ ριτρασ ανά θμζρα 

κακυςτζρθςθσ αποκατάςταςθσ των φκορϊν. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει με δικι του μζριμνα και δαπάνθ μόνιμθ ,ςυνεχι και ελεφκερθ προςπζλαςθ 

προσ και από τισ κζςεισ καταςκευισ του ζργου κατά τθν διάρκεια των καταςκευαςτικϊν περιόδων (εκχιονιςμόσ, 

αποκατάςταςθ καταπτϊςεων, διαβρϊςεων κλπ.). Οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςε μθχανιματα, εξοπλιςμό και εργατικό 

δυναμικό απαιτθκοφν για τον ανωτζρω ςκοπό κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και κα είναι ανθγμζνεσ ςτισ 

τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 

Οι τυχόν απαιτοφμενεσ εργαςίεσ καταςκευισ εκτροπϊν ι παρακάμψεων τθσ κυκλοφορίασ, κακϊσ και οιl εργαςίεσ 

ςιμανςθσ και εξοπλιςμοφ αυτϊν για τθν καταςκευι του ζργου, ςε κάκε φάςθ εκτζλεςθσ αυτοφ, κα γίνονται με βάςθ 

μελζτθ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ κατά τθ ςτιγμι τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ. 

Θ ςχετικι μελζτθ κα ςυντάςςεται από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι και κα εγκρίνεται από τθν Υπθρεςία. Οι 

κάκε είδουσ απαιτοφμενεσ, ςφμφωνα με τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ, εργαςίεσ εξαςφάλιςθσ τθσ κυκλοφορίασ κα 

πλθρϊνονται ςτον Ανάδοχο με τισ τιμζσ τθσ προςφοράσ ι με τισ τιμζσ μονάδασ νζων εργαςιϊν κατά τα οριηόμενα ςτα 

ςυμβατικά τεφχθ. 

Μετά τθν εφαρμογι τθσ κατά τα ανωτζρω μελζτθσ ςτο πεδίο, οι εκτροπζσ ι παρακάμψεισ τθσ κυκλοφορίασ, θ ςιμανςθ 

και ο εξοπλιςμόσ κα επικεωροφνται από δφο τεχνικοφσ υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ που δεν είναι εξοικειωμζνοι με το 

ζργο, κατά τθ νφχτα και με ςυνκικεσ μζςθσ αναμενόμενθσ χριςθσ (εποχοφμενοι με ταχφτθτα λειτουργίασ, όχι μόνο 

πεηι), ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι οι ρυκμίςεισ λειτουργοφν ικανοποιθτικά προσ χάρθ τρίτων και με ρεαλιςτικζσ 

ςυνκικεσ. Οι τυχόν υποδείξεισ των ανωτζρω υπαλλιλων κα καταχωροφνται ςε πρωτόκολλο και κα τίκενται υπόψθ τθσ 

Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ϊςτε να υιοκετθκοφν είτε μερικά είτε ςυνολικά και ςε κάκε περίπτωςθ μετά από ζγκριςθ 

τθσ Ρροϊςτάμενθσ Αρχισ 

Μετά τθν περάτωςθ του ζργου, τα μθ ενςωματωκζντα ςτοιχεία που κα ζχουν πλθρωκεί, όπωσ ανωτζρω, κα 

παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία και κα φορτοεκφορτωκοφν και μεταφερκοφν με ζξοδα του Αναδόχου ςε αποκικεσ, που 

κα υποδείξει αυτι. 

Για τισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ απαγορεφεται θ χριςθ υποβακμιςμζνων υλικϊν, π.χ. ςιδθρά βαρζλια, κορδζλεσ, 

πρόχειρεσ πινακίδεσ, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτεσ, ςκαλωςιζσ, κ\π, επιτρεπόμενων τοφτων μόνο για εντελϊσ 

προςωρινισ και ελάχιςτθσ χρονικισ διάρκειασ επείγουςεσ τοπικζσ ρυκμίςεισ. 

Θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ςιμανςθσ προςωρινϊν ρυκμίςεων τθσ κυκλοφορίασ κα γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 

αρ. Δ1ΡΑΔ/ΟΙΚ/502/1-7-2003 απόφαςθ του ΥΡΕΧΩΔΕ. 

Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι ο προβλεπόμενοσ από τισ ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, 

αυτόσ περιλαμβάνει πλθροφοριακζσ και ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ, αναλάμποντα ςιματα, μάτια γάτασ, αυτοκόλλθτεσ 

ταινίεσ, πλαςτικά βαρζλια και ςτθκαία αςφάλειασ, κϊνουσ ςιμανςθσ κλπ. που λεπτομερϊσ κα κακορίηονται ςε κάκε 

μελζτθ αυτοφ του άρκρου. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίςει τισ εργαςίεσ του ζτςι ϊςτε, ςε κάκε χρονικι ςτιγμι, να ζχει όςο το δυνατόν 

λιγότερα ανοικτά ορφγματα, αναβακμοφσ, γειτονικζσ λωρίδεσ κυκλοφορίασ διαφορετικϊν υψομζτρων, κακϊσ και 

εργοτάξια και λοιπά ζργα που παρεμποδίηουν τθν κυκλοφορία. Ακόμθ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα ςτθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των προςωρινϊν ι μονίμων ρυκμίςεων τθσ κυκλοφορίασ 

που κα χρειαςκοφν και οφείλει να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ϊςτε να μθν 
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παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία οχθμάτων, πεηϊν, μζςων μαηικισ μεταφοράσ ςτακερισ τροχιάσ (από τθ διακίνθςθ των 

μθχανικϊν του μζςων, τθν εκτζλεςθ των ζργων, τθν αποκικευςθ υλικϊν, τθ δθμιουργία βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων 

και καταςκευϊν, τθ μεταφορά υλικϊν κλπ.), ςυμμορφοφμενοσ πάντοτε με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και με τισ υποδείξεισ 

τθσ Υπθρεςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντθρεί τα ςιματα, ςθματοδότεσ και τα λοιπά προςτατευτικά μζτρα/ζργα τθσ 

κυκλοφορίασ και να αποκακιςτά αμζςωσ τυχόν φκορζσ ι απϊλειεσ τουσ, ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί, για 

αποφυγι κινδφνων ςφγχυςθσ, από τουσ χριςτεσ τθσ φωτοςιμανςθσ για τθν προςταςία κζςεων εκτελουμζνων ζργων, 

με τθ φωτεινι ςθματοδότθςθ τθσ κακοδιγθςθσ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει ςτθν άμεςθ επικάλυψθ με αςφαλτόμιγμα των τομϊν του οδοςτρϊματοσ που 

γίνονται από αυτόν ςε οποιεςδιποτε υπάρχουςεσ αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ με ςυνεχιηόμενθ κυκλοφορία, για 

αποφυγι ατυχθμάτων και τον περιοριςμό, ςτα ελάχιςτα δυνατά χρονικά όρια, των δυςκολιϊν οι οποίεσ προκαλοφνται 

ςτθν κυκλοφορία, λόγω τθσ εκτζλεςθσ των ζργων. Ανάλογεσ απαιτιςεισ ιςχφουν για άμεςθ κάλυψθ τομϊν ςε μθ 

αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ που εξυπθρετοφν τθν κυκλοφορία. 

Σε περίπτωςθ που εκτελοφνται καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ πάνω από οδοφσ, πεηοδρόμια και λοιπζσ προςβάςεισ, ςτισ 

οποίεσ δεν ζχει διακοπεί θ κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, κα πρζπει να εξαςφαλίηονται 

χαρακτθριςτικά ελεφκερου χϊρου και να υπάρχει προςτατευτικι ςκεπι, θ οποία να αποκλείςει τθν περίπτωςθ πτϊςθσ 

εργαλείων, υλικϊν τθσ καταςκευισ κλπ. επί τθσ κυκλοφοροφμενθσ πρόςβαςθσ. Θ καταςκευι τθσ ωσ προςτατευτικισ 

ςκεπισ ανικει ςτθν κατθγορία των εργαςιϊν για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ αμοιβι του Αναδόχου. Κατά 

ςυνζπεια τθν εργαςία αυτι κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να τθν περιλάβει, κατά ανοιγμζνο τρόπο ςτθν προςφορά του. 

Για τθν περίπτωςθ εφαρμογισ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ-μεκοδολογίασ καταςκευισ από τον Ανάδοχο, με τθν οποία κα 

εξαλείφεται ο ανωτζρω κίνδυνοσ, ςφμφωνα με ςχετικι μελζτθ του Αναδόχου και μετά από ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία, 

κα μπορεί να παραλθφκεί θ ανωτζρω καταςκευι προςτατευτικισ ςκεπισ. Συμπλθρωματικά, ορίηεται ότι ουδεμία 

εργαςία εκςκαφϊν γενικά ι αχριςτευςθ οδοφ ι τμιματοσ διατομισ οδοφ, ι ερείςματοσ, ι πεηοδρομίου ι άλλθσ 

πρόςβαςθσ επιτρζπεται, πριν εγκρικεί αρμόδια και ολοκλθρωκεί πλιρωσ θ καταςκευι από τον Ανάδοχο προςωρινισ 

διάβαςθσ τροχοφόρων ι πεηϊν. 

Θ μθ τιρθςθ των προαναφερκζντων μζτρων αποτελεί παράβαςθ των προβλεπόμενϊν ςτισ διατάξεισ των παραγράφων 

5 και 6 του άρκρου 15 του Ν 1418/1984, όπωσ ιςχφουν και του άρκρου 7 τθσ υπ' αρικμ. Δ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 

Απόφαςθσ του Υπουργοφ ΡΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 553 Β τεφχοσ}, 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 Ρροδιαγραφζσ Σιμανςθσ εκτελοφμενων ζργων εντόσ ι και εκτόσ 

κατοικθμζνων περιοχϊν που εγκρίκθκαν με τθν αρικμ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απόφαςθ ΥΡΕΧΩΔΕ και επιςφρουν τισ 

προβλεπόμενεσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν 1418 1984, όπωσ ιςχφει, ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

Χωρίσ ςτο παραμικρό να μειϊνεται θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν ικανοποίθςθ των όρων αυτοφ του άρκρου, θ 

Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ςυμπλθρϊνει ενζργειεσ του Αναδόχου, αν τοφτο απαιτείται, ςε βάροσ και για 

λογαριαςμό του. Θ Υπθρεςία μπορεί να αςκιςει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχοσ αμελιςει ι αποδειχκεί ανίκανοσ 

να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ αυτοφ του άρκρου. Ρζραν του καταλογιςμοφ των ςχετικϊν δαπανϊν για τθν περίπτωςθ 

εκτζλεςθσ εργαςιϊν / ενεργειϊν από τθν Υπθρεςία, ι μθ ικανοποίθςθ των όρων του παρόντοσ άρκρου ςυνιςτά 

αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά του Αναδόχου και επιςφρει τθν εφαρμογι ςυμβατικϊν κυρϊςεων, μια από τισ οποίεσ 

είναι θ επιβολι πρόςτιμου(-ων). 

Πλοι οι προαναφερκζντεσ όροι του παρόντοσ άρκρου ιςχφουν για όλουσ τουσ χϊρουσ / περιοχζσ, ςτισ οποίεσ ο 

Ανάδοχοσ κα επιτελζςει κάποια δραςτθριότθτα. Τζτοιοι χϊροι / περιοχζσ μπορεί να είναι λατομεία, δανειοκάλαμοί, 

χϊροι απόκεςθσ, εγκαταςτάςεισ προκαταςκευισ τμθμάτων του ζργου κλπ. Στθν κατθγορία αυτι υπάγεται και το οδικό 
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δίκτυο του Δθμοςίου, ςτο οποίο ο Ανάδοχοσ κα πραγματοποιεί, ςφμφωνα με δικι του ευκφνθ και εφόςον επιτραπεί 

από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, αποκζςεισ περιςςευμάτων προϊόντων ορυγμάτων ι / και άλλων υλικϊν. 

ΑΡΘΡΟ 31o:Εγκαταςτάςεισ Επιχειρήςεων και Οργανιςμών Κοινήσ Ωφζλειασ (Ο.Κ.Ω.) 

Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι δυνατόν ο Ανάδοχοσ να ςυναντιςει δυςχζρειεσ ςτθν εκτζλεςθ των ζργων από 

τθν παρουςία δικτφων Ο.Κ.Ω. Οι παραπάνω δυςχζρειεσ είναι δυνατό να υποχρεϊςουν τον Ανάδοχο ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ να καταφφγει ςτθν εφαρμογι αντιοικονομικϊν ι / και χρονοβόρων καταςκευαςτικϊν μεκόδων, για να 

ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ καταςκευισ των ζργων με ςυνκικεσ απόλυτθσ αςφάλειασ για τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ 

(διατθροφμενα οδοςτρϊματα, οχετοί κ.λ.π.), τισ τυχόν υπάρχουςεσ παραλλαςςόμενεσ και νζεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. 

κ.λ.π. 

Εργαςίεσ εκςκαφϊν κλπ. ςε κζςεισ όπου διατθροφνται τμιματα οδοςτρωμάτων, ι τμιματα οχετϊν, ι όπου υφίςτανται 

αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρζπει να εκτελοφνται με μεγάλθ προςοχι για τθν αποφυγι ηθμιϊν ι ατυχθμάτων, για τα 

οποία ο Ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ. 

Οποιαδιποτε ηθμιά, θ οποία οφείλεται ςε αμζλεια του Αναδόχου ι ςτον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτόσ το ζργο, ι 

ςε αμζλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ των ζργων, βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, ο οποίοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να καταβάλει ολόκλθρθ τθ δαπάνθ επανόρκωςθσ τθσ ηθμιάσ. 

Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν κρουςτικά μζςα, ι άλλα μζςα εκςκαφισ (π.χ. εκρθκτικά ςε βραχϊδεισ εμφανίςεισ) 

αν επιτρζπονται και χορθγθκοφν οι ςχετικζσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, ι εργαςίεσ παςςάλων κλπ. κάκε ηθμιά που 

τυχόν προκφψει πραγματικι ι αποκετικι των γφρω καταςκευϊν κλπ. κα βαρφνει, ωσ αποκλειςτικά υπεφκυνα, τον 

Ανάδοχο. 

Δεν κα γίνει αποδεκτι οποιαδιποτε αξίωςθ του Αναδόχου από τισ παραπάνω αναφερκείςεσ αιτίεσ και οι τιμζσ του 

Τιμολογίου είναι ενιαίεσ και αμετάβλθτεσ ανεξάρτθτα από τισ δυςκολίεσ κυκλοφορίασ, ι άλλο αίτιο, τθν ζκταςθ των 

εργαςιϊν και τθ δυνατότθτα, ι το ςυμφζρον χριςθσ μθχανικϊν μζςων (ελαφρϊν, μεςαίων, βαρζων), ι εκτζλεςθσ με 

τα χζρια. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι ςε μερικά τμιματα του εφρουσ κατάλθψθσ τθσ νζασ οδοφ και κοντά ς' αυτά, 

πικανόν να βρίςκονται ςτφλοι τθσ ΔΕΘ και του ΟΤΕ, ςωλινεσ φδρευςθσ κλπ. Ζτςι κα παραςτεί ανάγκθ, παράλλθλα προσ 

τισ εργαςίεσ καταςκευισ των οδικϊν ζργων που κα εκτελοφνται από αυτόν, να εκτελεςκοφν από τισ αρμόδιεσ εταιρίεσ 

ι Οργανιςμοφσ, Υπθρεςίεσ, ι / και τον ίδιο και εργαςίεσ για τθν μετατόπιςθ ςτφλων, ι απομάκρυνςθ υπαρχουςϊν 

γραμμϊν κλπ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςε κάκε δυνατι ενζργεια για τθν επίςπευςθ τθσ απομάκρυνςθσ των πιο 

πάνω εμποδίων, να διευκολφνει απροφάςιςτα τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν, χωρίσ να δικαιοφται να προβάλει 

οποιαδιποτε αξίωςθ αποηθμίωςισ του για κακυςτεριςεισ ι δυςχζρειεσ που παρουςιάηονται ςτο κυρίωσ ζργο του, από 

τθν εκτζλεςθ των παράλλθλων εργαςιϊν απομάκρυνςθσ ςτφλων, μετατόπιςθσ γραμμϊν κλπ. Αντίκετα αυτόσ οφείλει, 

κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων, να λάβει όλα τα μζτρα για να αποφευχκοφν βλάβεσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των πιο πάνω 

εταιριϊν. Σε περίπτωςθ που τυχόν ςυμβοφν βλάβεσ, κα βαρφνουν οπωςδιποτε τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί θ φπαρξθ υπόγειων αγωγϊν και άλλων εγκαταςτάςεων Ο.Κ.Ω. ςε περιοχζσ 

επθρεαηόμενεσ από τα ζργα, ο Ανάδοχοσ οφείλει, με δικζσ του δαπάνεσ και φροντίδεσ να εφοδιαςκεί με τα 

απαραίτθτα διαγράμματα και λοιπά ςτοιχεία των κζςεων των Αγωγϊν Κοινισ Ωφζλειασ και αφοφ ζλκει ςε επαφι με 

τισ αρμόδιεσ Αρχζσ των Ο.Κ.Ω. να μεριμνιςει για τθν ζγκαιρθ ειδοποίθςθ αυτϊν ,προκειμζνου να ενεργιςει, παρουςία 

εκπροςϊπων τουσ, διερευνθτικζσ τομζσ για τθν επιςιμανςθ των αγωγϊν Ο.Κ.Ω. και τθν εν ςυνεχεία αποκάλυψθ 

αυτϊν, εφόςον ικελε απαιτθκεί θ διευκζτθςι τουσ. 

Αυτι θ ευκφνθ ανικει ολοκλθρωτικά ςτον Ανάδοχο ο οποίοσ κα πρζπει μζςα ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεϊν του να 

ζλκει ςε επαφι με τουσ Ο.Κ.Ω. και να επιςθμάνουν τα τυχόν προβλιματα που κα προζλκουν από τισ εγκαταςτάςεισ 
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των Ο.Κ.Ω. ςτθν εκτζλεςθ των ζργων (και αντίςτροφα) και να ςυνυπολογίςουν τθν ςχετικι επιρροι αυτϊν των δικτφων 

και εγκαταςτάςεων ςτα χρονοδιαγράμματα που κα ςυντάξει, ςτθ ροι τθσ εργαςίασ, ςτθ απόδοςθ των μεκόδων 

εργαςίασ του και μθχανικοφ εξοπλιςμοφ κλπ. 

Επιπλζον, ςχετικά με τισ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. που κα ςυναντθκοφν, κακορίηονται τα ακόλουκα : 

α. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αναφζρει ζγγραφα και ζγκαιρα ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, τισ ςυναντόμενεσ δυςχζρειεσ 

ςτθν προϊκθςθ των εργαςιϊν και τθν καταςκευι του ζργου, από τισ παραπάνω εγκαταςτάςεισ κλπ, ςυνοδεφοντασ τισ 

αναφορζσ του με υποδείξεισ λφςθσ για τα δθμιουργοφμενα τεχνικά προβλιματα. 

β. Ο Ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ να ςυμμορφωκεί με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων, που δθμιουργοφνται από τισ παραπάνω εγκαταςτάςεισ κλπ. τροποποιϊντασ ςτθν ανάγκθ το 

χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου και τθ διαδοχι εργαςιϊν, ι ακόμθ και εκτελϊντασ πρόςκετεσ αναγκαίεσ 

εργαςίεσ μετά από ειδικι εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ. 

γ. Θ Υπθρεςία, μετά από ζγγραφθ αίτθςθ του Αναδόχου, οφείλει να βοθκιςει αυτόν, ςε όλα τα διαβιματα που 

απαιτοφνται προσ τισ αρμόδιεσ Αρχζσ και τουσ Ο.Κ.Ω., για τθν άρςθ κάκε εμποδίου ςτθν προϊκθςθ των εργαςιϊν, 

χωρίσ αυτό να απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν ευκφνθ να αλλθλογραφεί, να ςυνεννοείται και να ςυνεργάηεται με 

τουσ Ο.Κ.Ω. ενθμερϊνοντασ ςχετικά τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

 

ΑΡΘΡΟ 32o: Τλικά του κφριου του Ζργου - Προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου - Προςτατευτικζσ 

καταςκευζσ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να φυλάγει υπεφκυνα και με δικι του δαπάνθ τα μθχανιματα, εργαλεία, υλικά κλπ. 

που του παραδίνει ο κφριοσ του ζργου για να τα χρθςιμοποιιςει ι να τα ενςωματϊςει ς' αυτό. 

Πλεσ οι προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ (καταςκευι ξυλοτφπων, ικριωμάτων και γενικά βοθκθτικϊν μθ μόνιμων 

καταςκευϊν), που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ, κα ανεγερκοφν από τον Ανάδοχο 

με δικι του φροντίδα, δαπάνθ και ευκφνθ ςε κζςεισ που επιτρζπονται από τθν Υπθρεςία ι από άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ που χρειάηεται να γίνει αντιςτιριξθ ι προςταςία γειτονικισ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να κάνει τισ απαραίτθτεσ καταςκευζσ και να πάρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να μθ γίνουν ηθμίεσ ςε 

τρίτουσ ι ςτο ίδιο το ζργο. Για τισ εργαςίεσ αυτζσ ο Ανάδοχοσ κα πλθρωκεί με βάςθ τισ τιμζσ του ςυμβατικοφ 

Τιμολογίου ι με τιμζσ μονάδασ νζων εργαςιϊν για όςεσ εργαςίεσ δεν περιλαμβάνονται ς' αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 33o: Καθάριςμα εργοταξίων, καταςκευών και εγκαταςτάςεων 

Ο Ανάδοχοσ, πριν παραδϊςει κάκε τμιμα του ζργου για να χρθςιμοποιθκεί και μετά τθν αποπεράτωςθ ολόκλθρου του 

ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ με δικι του δαπάνθ να αφαιρζςει και απομακρφνει από τουσ γφρω χϊρουσ και γενικά από 

τα εργοτάξια όλεσ τισ προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ που χρειάςτθκε να γίνουν, κακϊσ επίςθσ τα απορρίμματα, εργαλεία, 

ςκαλωςιζσ, μθχανιματα, περίςςεια υλικά, χριςιμα ι άχρθςτα, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων κλπ. Επίςθσ 

πρζπει να αποξθλϊςει (καταςτρζψει κλπ.) κάκε βοθκθτικό ζργο κλπ. που κα του υποδείξει θ Υπθρεςία ωσ άχρθςτο ι 

επιηιμιο για τθ λειτουργία του ζργου, να ιςοπεδϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ βρίςκονταν ι ιταν εγκατεςτθμζνο 

και να παραδϊςει εντελϊσ κακαρζσ τόςο τισ καταςκευζσ, όςο και τουσ γφρω χϊρουσ του εργοταξίου και γενικά να 

φροντίςει για κάκε τι που προδιαγράφεται ςτθν Ε.Σ.Υ. ι είναι απαραίτθτο για τθν παράδοςθ του ζργου ςε κατάςταςθ 

εφρυκμθσ λειτουργίασ κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποξθλϊςει κάκε προςτατευτικι καταςκευι που καταςκευάςτθκε ςτθ 

διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου (παραγωγι υλικϊν και εκτζλεςθ εργαςιϊν) και για οποιαδιποτε ανάγκθ, όταν κατά 

τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ δεν υπάρχουν οι λόγοι που τθν επζβαλλαν. Τζτοιεσ ανάγκεσ είναι θ αποφυγι κάκε είδουσ 

ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κλπ. ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ, δζντρα, χωράφια, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κοινωφελείσ 

εγκαταςτάςεισ και κάκε είδουσ ζργα. Αυτό ιςχφει και για τθν απομάκρυνςθ των περιφραγμάτων των εργοταξίων. 

Μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ τθσ Υπθρεςίασ πρζπει ο Ανάδοχοσ να αρχίςει τισ παραπάνω 

εργαςίεσ και να τισ τελειϊςει μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, διαφορετικά γίνονται ςε βάροσ του και αφαιρείται θ δαπάνθ 

που ζγινε από τθ πρϊτθ πιςτοποίθςθ που κα ςυνταχκεί φςτερα από αυτό. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν εκδίδεται 

βεβαίωςθ για τθν εμπρόκεςμθ αποπεράτωςθ ολόκλθρου του ζργου ι ενόσ μζρουσ του. 

 

ΑΡΘΡΟ 34o: Προςταςία του Περιβάλλοντοσ 

Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ζχουν ιςχφ: 

- θ ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία που αφορά ςτθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων ι 

δραςτθριοτιτων 

- άλλεσ περιβαλλοντικζσ εγκρίςεισ που αφοροφν τα ςυνοδά ζργα. 

Γενικζσ απαιτιςεισ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν: 

1. αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ τθσ διατάραξθσ του Ρεριβάλλοντοσ 

2. λιψθ κατάλλθλων μζτρων προςταςίασ τθσ υπάρχουςασ βλάςτθςθσ 

3. πλιρθσ ζλεγχοσ των κάκε λογισ αποβλιτων 

Ο ανάδοχοσ οφείλει επιπλζον να τθρεί τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ εγκεκριμζνθσ ΑΕΡΟ και 

να ςυμμορφϊνεται ςτισ όποιεσ παρατθριςεισ των αρμοδίων ελεγκτικϊν οργάνων. Θ οποιαδιποτε δαπάνθ προκόψει 

προκειμζνου να τθρθκοφν τα ανωτζρω κα βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 35o: Ιςχφουςα Νομοθεςία 

Για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθν εκτζλεςθ του ζργου ζχουν εφαρμογι οι παρακάτω διατάξεισ, όπωσ αυτζσ 

ιςχφουν τθν θμζρα που γίνεται ο διαγωνιςμόσ με όλεσ τισ αντικαταςτάςεισ, τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ: 

α) Το Κοινοτικό Δίκαιο 

β) Ο Ν.4412/16 

γ) Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ αποφάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται 

ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ 

(Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, κλπ.) που διζπει τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 

αναφζρονται ρθτά και παραπάνω. 

Ππου γίνεται αναφορά ςε νομοκεςία ι κείμενεσ διατάξεισ, νοείται, εκτόσ αν ρθτά προβλζπεται διαφορετικά, κάκε 

κανόνασ δικαιου εκνικόσ, κοινοτικόσ ι διεκνισ εφαρμοηόμενοσ ςτθν Ελλάδα, περιεχόμενοσ ςε κάκε πθγι δικαιου 

(Σφνταγμα, Νόμοι, Ρροεδρικά Διατάγματα, Υπουργικζσ αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Οδθγίεσ, Κανονιςμόσ Εκνικισ και 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει κάκε φορά κατά τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ. 
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Οι διατάξεισ αυτζσ ςυμπλθρϊνονται με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, τθσ Συγγραφισ αυτισ και των άλλων τευχϊν 

δθμοπράτθςθσ και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ. Κάκε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται ς' αυτζσ, αντιμετωπίηεται ςφμφωνα 

με τισ νομικζσ διατάξεισ που ιςχφουν και θ διαφορά που προκφπτει λφνεται δικαςτικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 36o: Ιςχφουςεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΣΠ) και Κανονιςμοί 

Γενικϊσ για τθν καταςκευι του ζργου και των επιμζρουσ εργαςιϊν ιςχφουν οι ακόλουκεσ ΤΡ και Κανονιςμοί: 

- τα Διεκνι Ρρότυπα 

- τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα 

- οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) και οι Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΕΤΕΡ). 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο ζργο κα ενςωματωκοφν υποχρεωτικά υλικά που φζρουν τθ ςιμανςθ CE (ςφμφωνα με τθν υπ' 

αρικ. 6690 ΚΥΑ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, και Ναυτιλίασ- Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων - 

ΦΕΚ 1914Β/15-06-2012). 
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