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ΜΕΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ  
 

ΑΘΟ 1ο: Αντικείµενο  

Στο παρόν τεφχοσ τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνονται οι Γενικοί και οι Ειδικοί όροι, ςφµφωνα µε 
τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςµό και προσ τουσ όρουσ των υπόλοιπων ςυµβατικϊν τευχϊν και τθσ ιςχφουςασ νοµοκεςίασ 
πρόκειται να καταςκευαςτεί από τον Ανάδοχο το Ζργο που αναφζρεται ςτο άρκρο 1 του ΜΕΟΥΣ ΙΙ τθσ ΕΣΥ.  
 
ΑΘΟ 2ο: ∆ιατάξεισ που ιςχφουν  

Θ εκτζλεςθ των ζργων γίνεται ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/ 8-08-2016) «∆θµόςιεσ Συµβάςεισ 
Ζργων, Ρροµθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» . Κατά τθν εκτζλεςθ των 
∆θµοτικϊν και Κοινοτικϊν ζργων, ακολουκοφνται οι οδθγίεσ των ςχετικϊν εγκυκλίων των Υπουργείων Εςωτερικϊν και 
Υποδοµϊν (Γενικι Γραµµατεία Υποδοµϊν) και εφαρµόηονται οι αντίςτοιχεσ προσ το είδοσ του εκτελοφµενου ζργου Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ των Υπουργείων Εςωτερικϊν, Υποδοµϊν και (τ) ΡΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι αναφερόµενεσ ςτθν παροφςα Ειδικι Συγγραφι 
Υποχρεϊςεων ι ςτο Τιµολόγιο.  
 
ΑΘΟ 3ο Σειρά µε την οποία ιςχφουν τα τεφχη τησ δηµοπρατήςεωσ  

Τα τεφχθ τθσ δθµοπραςίασ αλλθλοςυµπλθρϊνονται, ςε περίπτωςθ δε αςυµφωνίασ µεταξφ των όρων που  περιζχονται ς' 
αυτά, θ ςειρά µε τθν οποία ιςχφουν τα παραπάνω τεφχθ, κακορίηεται πάγια, όπωσ παρακάτω, εκτόσ εάν ςε ειδικζσ 
περιπτϊςεισ, ορίηεται διαφορετικά ςτθ διακιρυξθ τθσ ∆θµοπραςίασ.  

1. Το ςυµφωνθτικό.  

2. Θ ∆ιακιρυξθ τθσ ∆θµοπραςίασ  

3. Θ Οικονοµικι Ρροςφορά.  

4. Το Τιµολόγιο ∆θµοπράτθςθσ  

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

6. Θ Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Τ.Σ.Υ) µε τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα  

Ραραρτιµατα τουσ,  

7. Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.).  

8. Ο Ρροχπολογιςµόσ ∆θµοπράτθςθσ.  

9. Οι εγκεκριµζνεσ µελζτεσ του ζργου και οι εγκεκριµζνεσ τεχνικζσ µελζτεσ, που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλζπεται θ περίπτωςθ αυτι από τα ςυµβατικά τεφχθ ι προκφψει κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί τροποποίθςθσ των 
µελετϊν του ζργου.  

10. Το εγκεκριµζνο Χρονοδιάγραµµα καταςκευισ του ζργου.  

Οι απαιτοφµενεσ για τθν εκτζλεςθ των ζργων απαλλοτριϊςεισ γίνονται µε φροντίδα του εργοδότθ κατά τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. Τον εργοδότθ βαρφνουν οι εκδικαηόµενεσ αποηθµιϊςεισ. Ουδεµία ευκφνθ ι υποχρζωςθ αποηθµίωςθσ 
αναλαµβάνει ο εργοδότθσ ζναντι του αναδόχου, πλθν τθσ παρατάςεωσ προκεςµίασ περαιϊςεωσ ςτθν περίπτωςθ 
κακυςτεριςεωσ του ζργου, ζνεκα αναγκαςτικισ απαλλοτριϊςεωσ, µθ οφειλοµζνθσ ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Θ 
ολοκλιρωςθ των αρχαιολογικϊν ερευνϊν και θ ςυντζλεςθ των απαιτοφµενων απαλλοτριϊςεων αποτελοφν προχπόκεςθ για 
τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθµόςιασ ςφµβαςθσ ζργου ςφµφωνα µε το άρκρο 49 παρ. 1β του Ν4412/2016.  

Σε περίπτωςθ που θ ανωτζρω κακυςτζρθςθ υπερβεί το τρίµθνο (3 µινεσ), ο ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ διάλυςθ τθσ 
ςυµβάςεωσ ςφµφωνα µε το άρκρο 161 του Ν. 4412/2016  
 
ΑΘΟ 5ο: Εγγυήςεισ  

5.1 Με τθν υπογραφι τθσ Σφµβαςθσ κατατίκεται θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται από τθ  ∆ιακιρυξθ. Κατά τα 
λοιπά εφαρµόηεται θ παρ. 1β του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 .  

5.2 Αν θ εκτζλεςθ του ζργου αναλθφκεί από κοινοπραξία, ζχουν ιςχφ, εκτόσ από τα παραπάνω, και οι ειδικζσ ρυκµίςεισ του 
άρκρου 140 του Ν.4412/2016, που αφοροφν ςτισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςτθν ευκφνθ των κοινοπρακτοφντων απζναντι 
ςτον κφριο του ζργου, ςτο διοριςµό εκπροςϊπου και αναπλθρωτοφ αυτοφ, τθσ κοινοπραξίασ, ωσ και ςτον τρόπο 
αντικατάςταςθσ αυτϊν, ςτον τρόπο ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν αν υπάρξει πτϊχευςθ ι κάνατοσ ενόσ ι περιςςοτζρων µελϊν 
τθσ κοινοπραξίασ κ.λ.π  
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5.3 Οι εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 δεν αφοροφν τθν 
παροφςα ςφµβαςθ.  
 
ΑΘΟ 6ο Τόποσ ∆ιαµονήσ αναδόχου  

Ρζρα από όςα ορίηονται ςτο άρκρο 135 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να ορίςει τον αντίκλθτό του κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ και όταν το ζργο εκτελείται µακριά από τθν ζδρα τθσ ∆ιευκφνουςασ Υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται, εφόςον του ηθτθκεί από τθν ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία, να ορίςει αντίκλθτό του µε ζδρα τθν περιοχι εκτζλεςθσ 
του ζργου ςφµφωνα µε το άρκρο 135 παρ.3 του Ν4412/2016.  
 
ΑΘΟ 7ο Μελζτη των ςυνθηκϊν καταςκευήσ του ζργου  

7.1. Θ ςυµµετοχι ςτθ δθµοπραςία µε υποβολι προςφοράσ, αποτελεί αµάχθτο τεκµιριο, ότι οι διαγωνιηόµενοι ζχουν 
επιςκεφτεί και ελζγξει πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκζτθςθ του ζργου, και ζχουν πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν 
ςυνκθκϊν τθσ καταςκευισ του, κυρίωσ ςε ότι αφορά:  

α. Τα κάκε φφςεωσ πθγζσ υλικϊν, κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ αποκζςεωσ προϊόντων εκςκαφισ, τισ  
µεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν.  

β. Τθ δυνατότθτα εξαςφαλίςεωσ επιςτθµονικοφ και εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ γενικά, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφµατοσ και 
οδϊν προςπελάςεωσ.  

γ. Τισ µετεωρολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςυνικωσ, τισ διάφορεσ διακυµάνςεισ τθσ ςτάκµθσ των υπόγειων υδάτων, 
των υδάτων των ποταµϊν, χειµάρρων, παλίρροιασ ι παρόµοιεσ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο των ζργων.  

δ. Τθ διαµόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ, τθν ποιότθτα και ποςότθτα των κατάλλθλων και  
εκµεταλλεφςιµων υλικϊν που βρίςκονται ςτθν περιοχι, το είδοσ και τα µζςα (µθχανιµατα, υλικά, υπθρεςίεσ) που κα 
χρειαςτοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

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

ςτ. Οποιαδιποτε άλλα κζµατα που κατά οποιονδιποτε τρόπο µποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ 
τουσ, ςε ςυνδυαςµό µε τουσ όρουσ τθσ ςφµβαςθσ.  

7.2 Ραράλειψθ του διαγωνιηόµενου να επιςκεφτεί τον τόπο του ζργου και να κατατοπιςτεί ςε όλα τα παραπάνω ςχετικά µε 
τθν εκτζλεςθ του ζργου ςτο οποίο αναφζρεται αυτι θ ςφµβαςθ, µε κανζνα τρόπο δεν µπορεί να παρουςιαςτεί ςαν 
δικαιολογία για οποιαδιποτε παρερµθνεία των όρων και απαιτιςεων που περιλαµβάνονται ς'αυτι, οφτε τον απαλλάςςει 
από τθν ευκφνθ για πλιρθ ςυµµόρφωςι του ςτισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ.  

7.3 Στθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόµενοσ βρει αςυµφωνίεσ ι παραλείψεισ ςτα Σχζδια ι προδιαγραφζσ ι ςτα λοιπά ςτοιχεία 
τθσ Συµβάςεωσ ι εάν αµφιβάλλει για τθν ζννοιά τουσ, πρζπει να ειδοποιιςει αµζςωσ τθν  
αρµόδια Υπθρεςία, για να λάβει διευκρινίςεισ, πριν υποβάλλει τθν προςφορά του. Για να λθφκεί υπόψθ τζτοια αίτθςθ για 
παροχι διευκρινίςεωσ, πρζπει αυτι να υποβλθκεί εγγράφωσ ςτθν αρµόδια Υπθρεςία ζξι (6) θµζρεσ τουλάχιςτον πριν από 
τθν θµζρα που ζχει κακοριςτεί για τθ διενζργεια του διαγωνιςµοφ. Οι διευκρινίςεισ αυτζσ γνωςτοποιοφνται ςε κάκε 
διαγωνιηόµενο που κα απευκυνκεί εγγράφωσ ςτθν Υπθρεςία, τζςςερισ (4) τουλάχιςτον θµζρεσ πριν από τθν θµζρα που ζχει 
κακοριςτεί για τθ διενζργεια του διαγωνιςµοφ.  
 
ΑΘΟ 8ο : Ευθφνεσ του Αναδόχου  

8.1 Σφµφωνα µε τα ςυµβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του άρκρου 138 του Ν.4412/2016, τόςο για τθν εφαρµογι των µελετϊν, 
όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, µόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ, ο δε κάκε φφςεωσ ζλεγχοσ που κα 
αςκθκεί από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει κακόλου τον ανάδοχο από αυτι τθν ευκφνθ. Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν πλιρθ 
ευκφνθ για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

8.2 Επίςθσ, ο ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει µελετιςει, µε ςκοπό τθ ςυµµόρφωςι του, τα εγκεκριµζνα διαγράµµατα και 
ςχζδια τθσ µελζτθσ, όπωσ και τα λοιπά ςυµβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ που περιλαµβάνονται ςτο φάκελο τθσ 
δθµοπραςίασ και αποτελοφν µαηί µε τθ διακιρυξθ τθ βάςθ τθσ προςφοράσ του, κακϊσ και ότι αποδζχεται και αναλαµβάνει 
χωρίσ επιφφλαξθ, να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τισ παραπάνω ςυνκικεσ και όρουσ.  

8.3 Τα ςτοιχεία που ςχετίηονται µε τθ φφςθ, τθ κζςθ του ζργου και εξαρτϊνται από τισ ςυνκικεσ του εδάφουσ, όπωσ π.χ. 
χαρακτθριςµόσ εδάφουσ, φπαρξθ υπόγειων υδάτων, κλπ. είναι ενδεικτικά ςτθ µελζτθ και ο διαγωνιηόµενοσ είναι 
υποχρεωµζνοσ να ςτακµίςει τθ προςφορά του ςφµφωνα µε αυτά που αυτόσ κεωρεί πραγµατικά δεδοµζνα.  

8.4 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να ειδοποιιςει αµζςωσ τθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία αν κατά τθν καταςκευι των ζργων 
βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρµόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. Για 
τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι διακοπι τουσ από αυτι τθν αιτία, ζχουν εφαρµογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του νόµου 
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Ν.4412/2016.  

8.5 Οµοίωσ ο ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των υλικϊν που κα χρθςιµοποιθκοφν γενικά, τθ 
χρθςιµοποίθςι τουσ και τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ γενικά, ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ, των ςχετικϊν Ρρότυπων 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των λοιπϊν ςυµβατικϊν τευχϊν που ζχουν εγκρικεί και τθ µελζτθ του ζργου.  

8.6 Για κάκε περίπτωςθ ατυχιµατοσ οφειλόµενου ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ι του 
προςωπικοφ του, ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά. Οι παραπάνω περιπτϊςεισ πρζπει να 
καλυφκοφν µε τισ Αςφαλίςεισ του ζργου.  

8.7 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νοµοκεςίασ, των  

διατάξεων και κανονιςµϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθµάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε 
οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθµάτων ι επαγγελµατικϊν αςκενειϊν 
κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ των: Ρ∆ 305/96 (αρ.  

79), το άρκρο 42 του Ν. 3850/10 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόµων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηοµζνων» ο οποίοσ 
καταργεί διατάξεισ που ρυκµίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των: Ν.1568/85, Ρ∆ 294/88, Ρ∆ 17/96, κλπ.  

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

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι µελζτθ (ςτατικι ικριωµάτων, µελζτθ προςωρινισ ςιµανςθσ ζργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα 
ςχετικά µζτρα, ςφµφωνα µε το άρκρο 138 του Ν.4412/2016  

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

(ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκµίηεται µε τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΡΑ∆/οικ. 177/2-3-01, ∆ΕΕΡΡ/85/14-5-01 και 
∆ΙΡΑ∆/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραµµα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόµενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ 
αναπροςαρµογζσ των µελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ µελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου, ςφµφωνα µε το άρκρο 138 του 
Ν.4412/2016  

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: Ρ∆ 1073/81 (αρ. 111), Ρ∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 
(αρ. 42- 49).  

8.9 Για τθν ςωςτι εφαρµογι τθσ παρ.γ τθσ προθγοφµενθσ παραγράφου, ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόµενουσ, είναι αυτονόθτο 
ότι θ γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να µποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και 
τον τρόπο εφαρµογισ των µζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τµιµα ι όλο το ζργο ζχει 
αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευµζνθ εταιρεία).  

8.10 Σε περίπτωςθ χρθςιµοποίθςθσ υπεργολάβων, για τθν εκτζλεςθ ειδικισ φφςθσ εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ ενθµερϊνει τθν 
∆ιευκφνουςα Υπθρεςία και παραµζνει µόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τισ υπόψθεργαςίεσ.  

8.11 Μεγάλθ προςοχι πρζπει να δοκεί επίςθσ ςτθν λιψθ και διατιρθςθ των µζτρων αςφαλείασ - προςτατευτικϊν και 
διαχωριςτικϊν καταςκευϊν- και για τον πρόςκετο λόγο τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κατά τθ λειτουργία των οδϊν µε 
κυκλοφορία οχθµάτων και κατά τθ λειτουργία των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων µε τθ διζλευςθ/ παραµονι χρθςτϊν. 
  
ΑΘΟ 9ο Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  

9.1 Για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ εφαρµόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 54 του Ν4412/2016, ενϊ οριςµοί περιλαµβάνονται 
ςτο Ραράρτθµα VII του Ρροςαρτιµατοσ Α' . Σφµφωνα µε τθν παρ. 7 του άρκρου 54 του Ν.4412/2016 οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ κακορίηονται και εγκρίνονται πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφµβαςθσ κατά το άρκρο 61. 
Ειδικά για τισ ςυµβάςεισ κάτω των ορίων ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφµβαςθσ νοείται θ θµεροµθνία 
δθµοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφµβαςθσ ςτο ΚΘΜ∆ΘΣ, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 120 του Ν.4412/2016.  

9.2 Οι προδιαγραφζσ των υλικϊν του ζργου ςυνετάχκθςαν ζτςι ϊςτε να ςυµφωνοφν ι να υπερκαλφπτουν, από απόψεωσ 
αςφαλείασ, επιβιωςιµότθτασ και λειτουργίασ, τισ, ιδθ υφιςτάµενεσ για παρεµφερι υλικά, προδιαγραφζσ και πρότυπα 
οιουδιποτε εκνικοφ φορζα (ΕΛΟΤ, Υπουργείου Υποδοµϊν Μεταφορϊν και ∆ικτφων, ∆ΕΘ, (τ)Υ.ΡΕ.ΧΩ.∆Ε. κλπ.). Αν εκ 
παραδροµισ ι για οιονδιποτε άλλο λόγο, θ προδιαγραφι κάποιου υλικοφ του ζργου, υπολείπεται αντιςτοίχου ωσ ανωτζρω 
προδιαγραφισ, θ οποία ζχει τεκεί ςε εφαρµογι προ τθσ θµεροµθνίασ υπογραφισ τθσ µελζτθσ του ζργου, ιςχφει θ δεφτερθ, 
χωρίσ οικονοµικι αξίωςθ εκ µζρουσ του αναδόχου.  

9.3 Σε κάκε περίπτωςθ τα παραπάνω υλικά κα πρζπει να ςυµµορφϊνονται µε τα προβλεπόµενα ςτθν ΚΥΑ µε Αρικµ. 6690/12 
(ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) «Ρροϊόντα ∆οµικϊν Καταςκευϊν: χαρακτθριςτικά, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ 
ςυµµόρφωςθσ και ςιµανςθ ςυµµόρφωςθσ «CE».  

9.4 Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και ∆ικτφων µποροφν να εγκρίνονται προδιαγραφζσ και κανονιςµοί 
που αναφζρονται ςτον τρόπο καταςκευισ των ζργων και ςτθν ποιότθτα, ςτον τρόπο ςφνκεςθσ και επεξεργαςίασ, ςτθ χριςθ 
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και ςτον ζλεγχο των υλικϊν καταςκευισ των ζργων, ςφµφωνα µε τθν παρ. 8 του άρκρου 54 του Ν.4412/2016  
 
ΑΘΟ 10 Συµπλήρωςη µελετϊν του ζργου  

10.1 . Στο άρκρο 3 τθσ Ε.Σ.Υ. κακορίηεται ότι ςτθν ςειρά ιςχφοσ των ςυµβατικϊν ςτοιχείων τθσ µελζτθσ του ζργου θ τεχνικι 
µελζτθ καταςκευισ ζπεται των προδιαγραφϊν του ζργου.  

10.2. Κατόπιν τοφτων και προσ αποφυγι τροποποιιςεων επί των προδιαγραφϊν του ζργου κακορίηεται ότι ςε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που υποβάλλεται από τον ανάδοχο ''Τεχνικι Μελζτθ Καταςκευισ'' τα εισ αυτιν προβλεπόµενα υλικά και 
εργαςίεσ κα είναι ςφµφωνα απολφτωσ µε τισ προδιαγραφζσ του ζργου. Τοφτο ιςχφει ανεξάρτθτα αν θ ''Τεχνικι Ρεριγραφι 
Καταςκευισ'' εγκρικεί κατά τθ φάςθ διαδικαςίασ του διαγωνιςµοφ ι κατά τθν διάρκεια τθσ εκτελζςεωσ του ζργου.  

10.3 Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτον ζλεγχο τθσ ςχετικισ µελζτθσ του ζργου και να υποδείξει εγκαίρωσ και 
εγγράφωσ τυχόν ατζλειεσ ι ςφάλµατά τθσ, τα οποία επιδροφν δυςµενϊσ ςτθν καλι καταςκευι και ευςτάκεια του ζργου και 
να προτείνει τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ και ςυµπλθρϊςεισ, παραµζνοντασ αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καλι 
καταςκευι και ευςτάκεια των ζργων που καταςκευάηονται από αυτόν. Επιπλζον ζχει υποχρζωςθ λιψθσ πλιρων 
τοπογραφικϊν ςτοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαµβάνονται ςτθνπαραπάνω µελζτθ, κακϊσ και ςφνταξθσ τθσ µελζτθσ 
εφαρµογισ του Ζργου και των καταςκευαςτικϊν ςχεδίων.  

10.4. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, µε βάςθ τισ µελζτεσ που κα του χορθγθκοφν, τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ και 
τισ εγκεκριµζνεσ από το Υπουργείο Υποδοµϊν (τ) ΥΡΕΧΩ∆Ε προδιαγραφζσ εκπονιςεωσ µελετϊν, να προβεί ςτθν εφαρµογι 
των µελετϊν ςτο ζδαφοσ, ςτισ αναπαςςαλϊςεισ και χωροςτακµιςεισ των αξόνων των ζργων, ςτον ζλεγχο και λιψθ των 
ςυµπλθρωµατικϊν ςτοιχείων που απαιτοφνται για ςυµπλιρωςθ και προςαρµογι των ςτοιχείων τθσ µελζτθσ που ζχουν 
εγκρικεί, όπωσ επίςθσ και ςτθ ςιµανςθ τθσ ηϊνθσ καταλιψεωσ των ζργων.  

10.5 O κακοριςµόσ από τα ςχζδια, τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων των οιωνδιποτε ςτοιχείων και 
οδθγιϊν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφµφωνα µε τισ προβλεπόµενεσ επί µζρουσ διατάξεισ και τον τρόπο εκτζλεςθσ των 
καταςκευϊν, δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να λάβει τα µζτρα για τθν άρτια εκτζλεςθ και εµφάνιςθ των 
διαφόρων ειδϊν καταςκευισ που ςυνκζτουν κάκε επιφάνεια ι χϊρο ι λειτουργία του ζργου. Γενικά, τόςο για τθν εφαρµογι 
των µελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ τθσ καταςκευισ αυτισ, ο δε 
ζλεγχοσ που κα αςκθκεί από τθν Υπθρεςία, ι τθν επίβλεψθ, δεν απαλλάςςουν τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ αυτι, ι τθν 
οποιαδιποτε άλλθ που προκφπτει γι' αυτόν από τισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ και τισ κείµενεσ διατάξεισ.  

10.6. Για τθν εφαρµογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και αν κάτι δεν ορίηεται από τα ςχζδια λεπτοµερειϊν ι 
από άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, ι από τισ οδθγίεσ - διαταγζσ τθσ Υπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τµιµα του ζργου (π.χ., 
τοίχοσ, διαχϊριςµα, κατϊφλι, επίχριςµα, κιγκλίδωµα, κλπ.) πρζπει να είναι άρτιο ςε ότι αφορά τθν άµεςθ ςφνδεςι του µε τα 
λοιπά (εςωτερικά ι γειτονικά) τµιµατα του ζργου.  

10.7 Ειδικά για τθν εγκατάςταςθ των πάςθσ φφςεωσ µθχανθµάτων και µθχανολογικοφ εξοπλιςµοφ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να ςυντάξει καταςκευαςτικά ςχζδια και µελζτεσ ςυνδζςεωσ αυτϊν, επειδι οι µελζτεσ αυτζσ εξαρτϊνται από τον τφπο του 
µθχανιµατοσ που κα εκλζξει ο ανάδοχοσ (µζςα ςτα όρια φυςικά που κακορίηονται από τθ ςφµβαςθ) και εποµζνωσ δεν είναι 
δυνατι θ ςχεδίαςι των από τθν Υπθρεςία.  

10.8 Πςα αναφζρονται ςτισ παραπάνω παραγράφουσ του άρκρου αυτοφ, κα εκτελοφνται µε µζριµνα του αναδόχου, χωρίσ 
ιδιαίτερθ αποηθµίωςθ.  
 
ΑΘΟ 11 Τρόποσ ςφνταξησ και υποβολήσ οικονοµικϊν προςφορϊν (άρθρο 95 Ν 4412/2016)  

11.1 Θ οικονοµικι προςφορά (προςφερόµενθ τιµι) δίδεται ςε ευρϊ, ςφµφωνα µε το άρκρο 95 του Ν4412/16.  
 
ΑΘΟ 12 Υπζρβαςη Ρροθεςµιϊν - Ροινικζσ ήτρεσ  

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

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

12.2 Μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςµία πρζπει να ζχουν τελειϊςει όλεσ οι επί µζρουσ εργαςίεσ του ζργου και να ζχουν 
ολοκλθρωκεί οι προβλεπόµενεσ από τθ ςφµβαςθ δοκιµζσ. Το ίδιο ιςχφει αναλογικά και για τισ τµθµατικζσ προκεςµίεσ. 
Ραράταςθ τθσ ςυνολικισ ι των τµθµατικϊν προκεςµιϊν εγκρίνεται:  

α) Είτε «µε ανακεϊρθςθ», όταν θ κακυςτζρθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν του ζργου ι του αντίςτοιχου τµιµατοσ δεν 
οφείλεται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναδόχου ι προκφπτει από αφξθςθ του αρχικοφ ςυµβατικοφ αντικειµζνου, µε 
τθν επιφφλαξθ του άρκρου 153 παρ. 23 του Ν 4412/2016.  

β) Είτε «χωρίσ ανακεϊρθςθ», για το ςφνολο ι µζροσ των υπολειπόµενων εργαςιϊν, όταν θ παράταςθ κρίνεται ςκόπιµθ για 
το ςυµφζρον του ζργου, ζςτω και αν θ κακυςτζρθςθ του ςυνόλου ι µζρουσ των υπολειπόµενων εργαςιϊν οφείλεται ςε 
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αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναδόχου. Σε περίπτωςθ ζγκριςθσ παράταςθσ προκεςµίασ «χωρίσ ανακεϊρθςθ» για το 
ςφνολο των υπολειπόµενων εργαςιϊν του ζργου ι µιασ τµθµατικισ προκεςµίασ του, επιβάλλονται οι ςχετικζσ ποινικζσ 
ριτρεσ, ανεξάρτθτα από τθν ζγκριςθ τθσ παράταςθσ αυτισ.  

12.3 Κατά τθν ζγκριςθ των παρατάςεων τθσ ςυνολικισ ι των τµθµατικϊν προκεςµιϊν, εκτιµάται και προςδιορίηεται πάντοτε 
το υπαίτιο για τθν επιµικυνςθ του χρόνου ςυµβαλλόµενο µζροσ, για το ςφνολο ι για µζροσ των ζργων ι κατά κονδφλια 
εργαςιϊν. Οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ δεν επθρεάηουν τθν κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν, αν ςυντρζχουν οι 
προχποκζςεισ τθσ.  

12.4 Θ ζγκριςθ των παρατάςεων προκεςµιϊν γίνεται από τθν προϊςταµζνθ αρχι, φςτερα από αίτθµα του αναδόχου ςτθν 
∆ιευκφνουςα Υπθρεςία. Το αίτθµα πρζπει να υποβάλλεται τουλάχιςτον ζνα µινα πριν από τθ λιξθ τθσ ιςχφουςασ ςυνολικισ 
προκεςµίασ περαιϊςεωσ του ζργου. Θ ςχετικι απόφαςθ επί του αιτιµατοσ εκδίδεται από τθν Ρροϊςταµζνθ Αρχι όχι 
αργότερα από τθν πάροδο τριϊν (3) µθνϊν από τθν υποβολι του αιτιµατοσ του αναδόχου. Σε περίπτωςθ ζκδοςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ µετά τθ λιξθ των αντίςτοιχων προκεςµιϊν επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του 
ζργου οι προβλεπόµενεσ από τθν παράγραφο 3 του άρκρου 141 πεικαρχικζσ ποινζσ.  

12.5 Θ αίτθςθ, αν υπάρχει, κατατίκεται ςτθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία που διατυπϊνει πάντοτε τθ γνϊµθ τθσ προσ τθν 
προϊςταµζνθ αρχι. Πταν πρόκειται για παράταςθ «χωρίσ ανακεϊρθςθ», ο προϊςτάµενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, ςε 
αντιπαράςταςθ µε τον ανάδοχο, καταρτίηει πίνακα διαχωριςµοφ των εργαςιϊν, ςε εκείνεσ που µποροφςαν να εκτελεςκοφν 
ςε προθγοφµενθ ανακεωρθτικι περίοδο και ςτισ λοιπζσ εργαςίεσ. Οι πρϊτεσ διαχωρίηονται και κατά ανακεωρθτικι περίοδο, 
µζςα ςτθν οποία µποροφςε και ζπρεπε να εκτελεςκοφν. Ο πίνακασ αποτελεί πράξθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ο 
ανάδοχοσ δικαιοφται να υποβάλει ζνςταςθ κατά του πίνακα διαχωριςµοφ, µόνο αν τον υπογράψει µε επιφφλαξθ. Σε 
περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να ςυµπράξει ςτθν κατάρτιςθ ι να υπογράψει τον πίνακα, εφαρµόηεται ανάλογα θ 
διάταξθ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 156 του Ν4412/2016  

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

Ειδικότερα:  

12.6 Με τθ ςφµβαςθ ορίηονται οι ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ καταπίπτουν υπζρ του κυρίου του ζργου, αν ο ανάδοχοσ υπερβεί, 
µε υπαιτιότθτά του, τθ ςυνολικι και τισ τεκείςεσ τµθµατικζσ προκεςµίεσ καταςκευισ του ζργου. Οι ποινικζσ ριτρεσ 
καταπίπτουν µε αιτιολογθµζνθ απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και παρακρατοφνται από τον αµζςωσ επόµενο 
λογαριαςµό του ζργου. Θ κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν για υπζρβαςθ τθσ εγκεκριµζνθσ ςυνολικισ προκεςµίασ και των 
αποκλειςτικϊν τµθµατικϊν προκεςµιϊν δεν ανακαλείται. Οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των ενδεικτικϊν τµθµατικϊν 
προκεςµιϊν ανακαλοφνται υποχρεωτικά, αν το ζργο περατωκεί µζςα ςτθν εγκεκριµζνθ ςυνολικι προκεςµία δθλαδι 
εγκεκριµζνθ προκεςµία και χορθγθκείςα οριακι προκεςµία εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ.  

12.7 Θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε θµζρα υπζρβαςθσ τθσ εγκεκριµζνθσ προκεςµίασ ορίηεται ςε 
δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ µζςθσ θµεριςιασ αξίασ του ζργου και επιβάλλεται για αρικµό θµερϊν ίςο µε το είκοςι τοισ 
εκατό (20%) τθσ προβλεπόµενθσ από τθ ςφµβαςθ αρχικισ ςυνολικισ προκεςµίασ. Για τισ επόµενεσ θµζρεσ µζχρι ακόµα 
δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ προκεςµίασ, θ ποινικι ριτρα για κάκε θµζρα ορίηεται ςε είκοςι τοισ εκατό 
(20%) τθσ µζςθσ θµεριςιασ αξίασ του ζργου.  

Ωσ µζςθ θµεριςια αξία νοείται το πθλίκο τθσ αξίασ τθσ ςφµβαςθσ δθλαδι του ςυνολικοφ χρθµατικοφ ποςοφ τθσ ςφµβαςθσ, 
µαηί µε το ποςό των ςυµπλθρωµατικϊν ςυµβάςεων και χωρίσ το Φόρο Ρροςτικζµενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), προσ τθν εγκεκριµζνθ 
προκεςµία του ζργου δθλαδι αρχικι ςυνολικι προκεςµία και όλεσ οι παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί µετά από ςχετικό 
αίτθµα του αναδόχου.  

Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ εγκεκριµζνθσ προκεςµίασ δεν επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά 
ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) τθσ αξίασ τθσ ςφµβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.. Εφόςον ςτθ ςφµβαςθ ορίηονται τµθµατικζσ προκεςµίεσ, 
ορίηεται υποχρεωτικά και το ποςοςτό των ποινικϊν ρθτρϊν ανά θµζρα υπζρβαςθσ, κακϊσ και ο ςυνολικόσ χρόνοσ για τθν 
επιβολι τουσ. Το ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ για υπζρβαςθ των τµθµατικϊν προκεςµιϊν δεν µπορεί να ξεπεράςει ςε 
ποςοςτό το τρία τοισ εκατό (3%) τθσ αξίασ τθσ ςφµβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α..  
 
ΑΘΟ 13ο Ρεριεχόµενο των τιµϊν µονάδοσ του Τιµολογίου και δαπάνεσ που βαρφνουν τον ανάδοχο  

Ιςχφει ο Κανονιςµόσ Αναλυτικϊν και Ρεριγραφικϊν Τιµολογίων Εργαςιϊν ΦΕΚ Β1746/19-05-2017, ςτα οποία ζχουν 
εφαρµογι όλα όςα αναγράφονται εκτόσ από αυτά που αναφζρονται ςτον τρόπο επιµζτρθςθσ και πλθρωµισ.  

Οι διαγωνιηόµενοι κατά τθ ςφνταξθ των προςφορϊν τουσ, πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ, ότι ςτισ ςυµβατικζσ τιµζσ µονάδοσ 
και ςτο χρθµατικό ποςό που κακορίηεται µε βάςθ το ςυνολικό άκροιςµα των δαπανϊν και το εργολαβικό ποςοςτό για γενικά 
ι και ςε επιςφαλι ζξοδα, εργαλεία, εγκαταςτάςεισ, κλπ. για κάκε είδουσ βάρθ και υποχρεϊςεισ του αναδόχου, 
περιλαµβάνονται εκτόσ από αυτά και τα παρακάτω, και ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτο άρκρο 138 του Ν.4412/2016 «Γενικζσ 
Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου»:  
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α. Θ προµικεια όλων των υλικϊν και µικροχλικϊν γενικά που χρειάηονται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, ελεφκερων ςτον τόπο 
των ζργων, θ µεταφορά τουσ µζχρι τον τόπο που κα χρθςιµοποιθκοφν, θ κατεργαςία και θ τοποκζτθςθ υλικϊν και 
µικροχλικϊν. Γενικά, θ αξία κάκε υλικοφ και θ δαπάνθ κάκε εργαςίασ για τθν πλιρθ και  

ςφµφωνα µε τουσ όρουσ των ςτοιχείων τθσ εργολαβίασ, κατά τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τισ γενικζσ αρχζσ αντοχισ, 
λειτουργικότθτασ και αιςκθτικισ, άρτια και επιµελθµζνθ αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ και θ αξία κάκε ζµµεςθσ εργαςίασ και 
ςχετικισ δαπάνθσ, ζςτω και αν δεν ενδιαφζρεται ρθτά ςτθ διατφπωςθ κάκε µιασ εργαςίασ, αλλά είναι αναγκαία για τθν 
άρτια αποπεράτωςθ του ζργου ςφµφωνα µε τα παραπάνω, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα ςυµβατικά τεφχθ.  

β. Τα µεταφορικά των εργατοτεχνιτϊν και του κάκε είδουσ προςωπικοφ του, όπωσ και οι ςχετικζσ δαπάνεσ διαµονισ, 
ιατρικισ και φαρµακευτικισ περίκαλψθσ.  

γ. Οι αποηθµιϊςεισ λόγω εργατικϊν ατυχθµάτων.  

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

ε. Οι ειςφορζσ προσ το ΙΚΑ και τουσ λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςµοφσ, τα δϊρα για τισ εορτζσ του Ράςχα, των 
Χριςτουγζννων κι αδείασ και γενικά οι ζκτακτεσ παροχζσ και αυξιςεισ µιςκϊν και θµεροµιςκίων του εργατοτεχνικοφ, 
επιςτθµονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, όπωσ αυτά κακορίηονται κάκε φορά κατά τθν εργατικι νοµοκεςία.  

ςτ. Θ δαπάνθ για προµικεια και µεταφορά του φδατοσ από οποιαδιποτε απόςταςθ, όπωσ και θ δαπάνθ για τθν εξαςφάλιςθ 
του θλεκτρικοφ ρεφµατοσ που απαιτείται για τθν εργολαβία. η. Τα ικριϊµατα γενικά.  

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

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

ι. Οι δαπάνεσ για µεταφορζσ και γενικά µθχανθµάτων, εργαλείων ι υλικϊν από το εξωτερικό, οι οποίεσ µεταφορζσ πρζπει 
κατά προτίµθςθ να γίνονται µε πλοία που ζχουν Ελλθνικι ςθµαία, όπωσ και οι κάκε φφςεωσδαςµοί και τα ζξοδα 
τελωνειακϊν διατυπϊςεων, όπου απαιτοφνται.  

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

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

ιγ. Οι αςφάλειεσ για ολόκλθρθ τθν αξία του ζργου που κακορίηεται µε τθ ςφµβαςθ, για κινδφνουσ άµεςθσ  
απϊλειασ ι βλάβθσ που προζρχεται από οποιαδιποτε αιτία, µε εξαίρεςθ τουσ κινδφνουσ πολζµου, ανϊτερθ βία, κλπ., ςτισ 
οποίεσ αναφζρεται το άρκρα 157 του Ν. 4412/2016.  

ιδ. Τα τζλθ χαρτοςιµου ςυµβολαίων, αποδείξεων, πιςτοποιιςεων, πλθρωµϊν, κακϊσ και των ειδϊν που ειςάγονται από το 
εξωτερικό και των υλικϊν κάκε φφςεωσ, που προορίηονται για καταςκευι (ενςωµάτωςθ ι εγκατάςταςθ) του υπόψθ ζργου, 
όλα τα παραπάνω όπωσ κάκε φορά ορίηονται από το Κράτοσ.  

ιε. Ζξοδα δθµοςιεφςεων γενικϊσ που ζχουν ςχζςθ µε τθ διεξαγωγι του διαγωνιςµοφ του ζργου. ιςτ. Τα κάκε φφςεωσ ζξοδα 
για τθν εφαρµογι των κανονιςµϊν αςφαλείασ που ιςχφουν. ιθ. Σφνταξθ όλων των επιµετρικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων και 
λογαριαςµϊν τθσ εργολαβίασ. ικ. Οι δαπάνεσ ςφνταξθσ των ςχεδίων "εξ εκτελζςεωσ", θ παράδοςι τουσ εισ διπλοφν ςτθν 
Υπθρεςίασ ςε µορφι εκτυπωµζνων ςχεδίων («ωσ καταςκευάςκθ»), κακϊσ και ςε θλεκτρονικι µορφι και θ παράδοςθ των 
οδθγιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, µεταφραςµζνων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κακϊσ και ό,τι άλλο απαιτείται για τθ ςφνταξθ 
του «Μθτρϊου του Ζργου», όπωσ περιγράφεται ςε παρακάτω άρκρο τθσ ΕΣΥ.  

κ. Εργαςτθριακζσ δοκιµζσ για τθν ζρευνα τθσ αντοχισ του εδάφουσ, για δοκιµαςίεσ των υλικϊν και για ζλεγχο των 
καταςκευϊν, είτε ςε εργαςτιριο που κα ιδρυκεί µε δαπάνεσ του αναδόχου, είτε ςε άλλα αναγνωριςµζνα εργαςτιρια που 
εγκρίνονται από τθν Υπθρεςία, είτε και ςτον τόπο των ζργων.  

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

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

κγ. Θ εκπλιρωςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων, όπωσ αυτζσ ορίηονται κάκε φορά νοµοκετικά.  

Τισ όποιεσ δαπάνεσ (φόροσ, κρατιςεισ κ.λ.π.) για τθν ανάλθψθ τθσ εργολαβίασ ζλαβαν υπ’ όψιν τουσ οι διαγωνιηόµενοι για 
τθν διαµόρφωςθ τθσ οικονοµικισ προςφοράσ τουσ και τθν περιζλαβαν ς’ αυτιν.  
 
ΑΘΟ 14ο: Αναθεϊρηςη τιµϊν  

Για τθν ανακεϊρθςθ τιµϊν µονάδασ του ζργου εφαρµόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 153 του Ν. 4412/2016.  
 
ΑΘΟ 15ο: Ριςτοποίηςη - Εντολή πληρωµϊν  

Για τθν πιςτοποίθςθ και τισ πλθρωµζσ τθσ εργολαβίασ ιςχφουν τα αναφερόµενα ςτο άρκρο 152 του Ν.4412/2016 κακϊσ και 
όςα αναφζρονται ςτο ΜΕΟΣ ΙΙ τθσ ΕΣΥ.  
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ΑΘΟ 16ο Τιµζσ µονάδοσ νζων εργαςιϊν  

Το ζργο εκτελείται, ςφµφωνα µε τθ ςφµβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν. Ο φορζασ καταςκευισ του ζργου 
ζχει το δικαίωµα αν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυµπλθρωµατικϊν εργαςιϊν που δεν περιλαµβάνονται ςτο αρχικό 
ανατεκζν ζργο, οφτε ςτθν πρϊτθ ςυναφκείςα ςφµβαςθ και οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απροβλζπτων 
περιςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν αρχικι  
ςφµβαςθ, να ςυνάπτει ςφµβαςθ µε τον ανάδοχο του ζργου µε τθν προχπόκεςθ ότι οι ςυµπλθρωµατικζσ εργαςίεσ δεν 
µποροφν τεχνικά ι οικονοµικά να διαχωριςτοφν από τθν κφρια ςφµβαςθ, χωρίσ να δθµιουργιςουν µείηονα προβλιµατα για 
τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι όταν αυτζσ οι εργαςίεσ, µολονότι µποροφν να διαχωριςτοφν από τθν αρχικι ςφµβαςθ είναι απόλυτα 
αναγκαίεσ για τθν τελειοποίθςι τθσ χωρίσ να µεταβάλλουν τθ ςυνολικι τθσ φφςθ, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 156 του 
Ν.4412/2016.  

16.1 Οι τιµζσ µονάδοσ νζων εργαςιϊν καταρτίηονται ςφµφωνα µε το άρκρο 156 του Ν.4412/2016 παρ. 5,6,7.  

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

εφαρµόηονται τα εγκεκριµζνα ι ςυµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλφςεισ τιµϊν), διευκρινίηεται ότι αυτά κα εφαρµόηονται, 
άςχετα από τα µζςα τα οποία πρόκειται να χρθςιµοποιθκοφν από τον ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, (δθλαδι 
µεγάλου ι µικροφ αρικµοφ µθχανθµάτων, των γνωςτϊν ι άλλων τφπων, αν είναι καινοφργια ι όχι, εργατικϊν χεριϊν 
ςυνολικά ι µερικά, ςε µικρι ι µεγάλθ αναλογία κλπ.).  

16.3 Για τθν ςφνταξθ των νζων τιµϊν κα εφαρµοςκοφν τα εγκεκριµζνα ςυµβατικά τιµολόγια, τα ενιαία τιµολόγια Ζργων 
Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιµενικϊν, Οικοδοµικϊν, Ρραςίνου, και Θλεκτροµθχανολογικϊν Εργαςιϊν Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν 
και Λιµενικϊν όπωσ κάκε φορά ιςχφουν.  

16.4 Ο κανονιςµόσ νζων τιµϊν γίνεται µε τισ βαςικζσ τιµζσ ιδίωσ των θµεροµιςκίων, υλικϊν και µιςκωµάτων µθχανθµάτων, 
ςφµφωνα µε τα πρακτικά διαπίςτωςθσ βαςικϊν τιµϊν υλικϊν εργατικϊν και µιςκωµάτων από τθν Επιτροπι ∆ιαπίςτωςθσ 
Τιµϊν ∆θµοςίων Εργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Γ’ Τριµινου 2012. Οι προκφπτουςεσ από πρόςφατα ςτοιχεία κόςτουσ τιµζσ ανάγονται 
ςτο χρόνο εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ µε αντίςτροφθ εφαρµογι του ςχετικοφ τφπου τθσ ανακεϊρθςθσ.  
 
ΑΘΟ 17ο Επιµετρήςεισ Εργαςιϊν  

Οι εργαςίεσ, που αναγράφονται ςτον Ρροχπολογιςµό µελζτθσ, προµετρικθκαν µε βάςθ τα καταςκευαςτικά ςχζδια τθσ 
εγκεκριµζνθσ µελζτθσ. Οι οριςτικζσ ποςότθτεσ κάκε εργαςίασ, που κα πιςτοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο κα λθφκοφν από τα 
ακριβι αρχικά και τελικά επιµετρθτικά ςτοιχεία του ζργου, που κα καταςκευαςκεί ςφµφωνα µε τα εγκεκριµζνα ςχζδια τθσ 
µελζτθσ, τα πρόςκετα τοπογραφικά και καταςκευαςτικά ςχζδια που υποχρεοφται να ςυντάξει ο Ανάδοχοσ και κα εγκρικοφν 
αρµοδίωσ κακϊσ επίςθσ και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ ∆/νουςασ Υπθρεςίασ.  

17.1 Για τισ επιµετριςεισ των εκτελεςκζντων ζργων εφαρµόηονται οι διατάξεισ οι αναφερόµενεσ ςτο άρκρο 151 του 
Ν4412/2016.  

17.2 Ρζρα από τα παραπάνω, ςε ότι αφορά τον τρόπο επιµετριςεωσ των διαφόρων ειδϊν των εργαςιϊν, ιςχφουν τα 
Τιµολόγια τθσ εργολαβίασ.  

17.3 Για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν ορίηεται µε τα παραπάνω ςτοιχεία ο τρόποσ επιµετριςεωσ, κα επιµετρθκοφν και κα 
πλθρωκοφν οι µονάδεσ εργαςιϊν που πραγµατικά κα εκτελεςτοφν και δεν κα λθφκοφν υπόψθ τυχόν υφιςτάµενεσ ςυνκικεσ 
για ιδιωτικά ζργα.  
 
ΑΘΟ 18ο Ρροζλευςη - Ζλεγχοσ - Ζγκριςη υλικϊν και ετοίµων ή ηµικατεργαςµζνων προϊόντων  

18.1 Ο ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιµοποιιςει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για τθν καταςκευι του ζργου και τα 
ζτοιµα ι θµικατεργαςµζνα προϊόντα από τθν εγχϊρια βιοµθχανία ι από τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Απαγορεφεται θ χρθςιµοποίθςθ 
τζτοιων υλικϊν µε προζλευςθ από άλλεσ χϊρεσ του εξωτερικοφ. Σε κάκε περίπτωςθ τα παραπάνω υλικά κα πρζπει να 
ςυµµορφϊνονται µε τθν ΚΥΑ µε Αρικµ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6- 
2012) «Ρροϊόντα ∆οµικϊν Καταςκευϊν: χαρακτθριςτικά, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ ςυµµόρφωςθσ 
και ςιµανςθ ςυµµόρφωςθσ «CE».  

18.2 Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφµφωνα µε τουσ ιςχφοντεσ κανονιςµοφσ και 
προδιαγραφζσ των Υπουργείων ΥΡΟΜΕ∆Ι, (τ)ΡΕ.ΧΩ.∆Ε., Εµπορίου και Βιοµθχανίασ-Ενζργειασ και Τεχνολογίασ (ΥΒΕΤ), του 
ΕΛΟΤ, κακϊσ επίςθσ και µε τα ςυµβατικά δεδοµζνα τθσ εργολαβίασ, αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απολφτου εγκρίςεωσ του 
αρµοδίου οργάνου τθσ Επίβλεψθσ ςχετικά µε τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν εµφάνιςθ, τθν 
ανταπόκριςθ ςτισ προδιαγραφζσ κλπ.  

18.3 Σε περίπτωςθ που ο Εργοδότθσ παραδϊςει ςτον Ανάδοχο υλικά απαιτοφµενα για τθν εκτζλεςθ των ζργων, ο Ανάδοχοσ 
δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε αποηθµίωςθ για δαπάνεσ 
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αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. Ο Ανάδοχοσ δεν φζρει καµία ευκφνθ για  

τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν που παραδίδονται ςε αυτόν από τον Εργοδότθ εφόςον, ζγκαιρα, το 
αναφζρει εγγράφωσ. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότθ ςτον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε τθν 
παραλαβι τουσ από τον Ανάδοχο, αυτόσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε βλάβθ, ηθµία ι απϊλεια που τυχόν κα ςυµβεί 
ςτα υλικά αυτά.  

18.4 Για ειδικά υλικά, ςυςκευζσ και µθχανιµατα, για τα οποία δεν προβλζπεται, από τα ςυµβατικά τεφχθ, ζλεγχοσ ςτο ςτάδιο 
του διαγωνιςµοφ, ο εργολάβοσ ζχει υποχρζωςθ να υποβάλλει PROSPECTUS του εργοςταςίου  

καταςκευισ µε τεχνικζσ πλθροφορίεσ, από τισ οποίεσ να αποδεικνφεται το ςφµφωνο µε τισ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ τθσ 
Υπθρεςίασ. Θ παραγγελία των υλικϊν κα γίνει µετά από ςχετικι ζγκριςθ των παραπάνω ςτοιχείων που κα ζχουν υποβλθκεί. 
Αυτι θ κατ' αρχιν ζγκριςθ, δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν ευκφνθ του για τθν εξαςφάλιςθ, ςφµφωνα µε τθ ςφµβαςθ, 
τθσ επίδοςθσ και απόδοςθσ του υλικοφ.  

18.5 Ο ανάδοχοσ ζχει επίςθσ υποχρζωςθ να εκτελεί, ςφµφωνα µε κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δειγµατολθψίεσ υλικϊν, τα οποία 
προτίκεται να χρθςιµοποιιςει για τισ διάφορεσ καταςκευζσ και να τα εξετάςει µε βάςθ τισ απαιτιςεισ των ςχετικϊν 
προδιαγραφϊν τθσ Υπθρεςίασ, τθσ χϊρασ, τθσ χϊρασ προζλευςθσ ι να προςκοµίηει βεβαίωςθ του Υπουργείου Βιοµθχανίασ, 
ότι αυτά ςυµφωνοφν προσ τισ εγκεκριµζνεσ Ρροδιαγραφζσ, εφόςον υπάρχουν τζτοιεσ.  

18.6 Ειδικά για τα υλικά που καταςκευάηονται ςτθν Ελλάδα (όπωσ καλϊδια ι ςωλινεσ κάκε φφςεωσ, κλπ.) θ ποιότθτα των 
οποίων ελζγχεται από το εργοςτάςιο καταςκευισ, ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να ειδοποιεί τθν Υπθρεςία 15 θµζρεσ πριν 
από τθ ςχετικι δοκιµαςία για να παρακολουκιςουν από αυτι οι παραπάνω ζλεγχοι και δοκιµαςίεσ, άλλωσ κα 
προςκοµίηονται τα πιςτοποιθτικά δοκιµϊν του εργοςταςίου καταςκευισ.  

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

κλείκρα, χειρολαβζσ, πλαςτικά δάπεδα, ψευδοροφζσ, διακόπτεσ, φωτιςτικά ςϊµατα, κ.α.) δεν κα προςκοµίηονται ςτο ζργο 
και δεν κα τοποκετοφνται χωρίσ προθγουµζνωσ να προςκοµιςκοφν δείγµατα και εγκρικοφν από τθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία ι 
αν προβλζπεται από τθν ΕΣΥ, από τθν Ρροϊςταµζνθ Αρχι. Τα παραπάνω δείγµατα κα υποβάλλονται ζχοντασ πάνω τουσ 
καρτζλα ςτθν οποία κα αναγράφονται: ο αρικµόσ του ζργου, ο αρικµόσ τιµολογίου, θ χϊρα προελεφςεωσ, το εργοςτάςιο 
καταςκευισ και ο τφποσ υλικοφ. Για εργαςίεσ  

που εκτελοφνται ζξω από το εργοτάξιο (όπωσ π.χ. κουφϊµατα, ζπιπλα, κλπ.) ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να ενθµερϊνει 
ζγκαιρα τθν επίβλεψθ, για να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ ςτα ςτάδια καταςκευισ.  

18.8 Καµία παράταςθ τθσ ςυµβατικισ προκεςµίασ για τθν αποπεράτωςθ του όλου ζργου και καµία αποηθµίωςθ δεν κα δοκεί 
ςτον ανάδοχο, για λόγουσ κακυςτεριςεϊσ του να εκτελζςει τισ δοκιµαςίεσ που απαιτοφνται ι δίνεται εντολι να γίνουν ι για 
λόγουσ απορρίψεωσ ι αντικαταςτάςεωσ ακατάλλθλων υλικϊν.  

18.9 Πλα τα υλικά που κα χρθςιµοποιθκοφν κα είναι τα καλφτερα ςε ποιότθτα που υπάρχουν ςτθν αγορά χωρίσ βλάβεσ ι 
ελαττϊµατα. Ππου ςτα ςυµβατικά τεφχθ αναγράφεται ενδεικτικόσ τφποσ οριςµζνου καταςκευαςτι, αυτόσ δίνεται για 
ςυµπλιρωςθ των χαρακτθριςτικϊν και διευκόλυνςθ τθσ επιλογισ από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ όµωσ µπορεί να προτείνει 
υλικό οποιουδιποτε καταςκευαςτι, ιςοδφναµο µε το οριηόµενο, τθσ ιςοδυναµίασ υποκείµενθσ ςτθν ζγκριςθ τθσ  
∆ιευκφνουςασ Υπθρεςίασ.  

18.10 Θ Επίβλεψθ ζχει δικαίωµα να διατάξει τον Ανάδοχο τθ µθ χρθςιµοποίθςθ των υλικϊν που δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ 
των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα. Εάν ο Ανάδοχοσ διαφωνεί, τα υλικά δεν χρθςιµοποιοφνται αν δεν κρικεί θ 
καταλλθλότθτά τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο που γίνεται από τα εργαςτιρια τθσ Γενικισ Γραµµατείασ Υποδοµϊν ι 
Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ι άλλα αναγνωριςµζνα εργαςτιρια. Θ δαπάνθ για τισ εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από 
τον Ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν αποδειχκεί θ ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ 
βαρφνει τον κφριο του ζργου και αποδίδεται ςτον Ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ του ζργου, ςφµφωνα µε το άρκρο 159 παρ.2 
του Ν.4412/2016.  

18.11 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκοµίηει τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ελζγχου απόδοςθσ για κάκε υλικό ι µθχάνθµα. Εάν 
τυχόν δεν προςκοµίηονται µετά τθν ζγγραφθ ενθµζρωςθ τθσ ∆ιευκφνουςασ Υπθρεςίασ, κα µπορεί θ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία 
να µθν πιςτοποιεί για πλθρωµι τα αντίςτοιχα είδθ, µζχρι τθν άφιξθ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν, ςφµφωνα µε το άρκρο 54 
παρ.6 του Ν.4412/2016.  

18.12 Με τθν προςκόµιςθ των υλικϊν - εξαρτθµάτων - µθχανθµάτων ςτο Εργοτάξιο, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να 
προςκοµίηει και τθν ζγγραφθ εγγφθςθ του καταςκευαςτι, ι του εξουςιοδοτθµζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα, κακϊσ 
και τα ςχετικά PROSPECTUS και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Θ εγγφθςθ αυτι κα καλφπτει καλι απόδοςθ και διακεςιµότθτα 
ανταλλακτικϊν για τισ περιπτϊςεισ κακισ λειτουργίασ ι κζςεωσ εκτόσ λειτουργίασ, τα οποία δεν µποροφν να αποδοκοφν ςε 
λάκοσ χειριςµοφσ ι ζλλειψθ ςυντιρθςθσ από πλευράσ Εργοδότθ (ςφµφωνα µε τισ οδθγίεσ χριςθσ). Θ άρςθ τθσ βλάβθσ κα 
επιτυγχάνεται µε αντικατάςταςθ υλικϊν, µζςα ςτο χρόνο εγγφθςθσ του ζργου, µε καινοφριο του αυτοφ ακριβϊσ τφπου.  

18.13 Ειδικότερα για τθν παραλαβι και ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιµοποιοφνται ςτθν καταςκευι του ζργου ι 
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ενςωµατϊνονται ς' αυτό, ιςχφουν όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 159 του Ν4412/2016 και για τον χαρακτθριςµό εδαφϊν 
ιςχφουν όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 151 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιµερα.  
 
ΑΘΟ 19ο Εργαςτηριακόσ Ζλεγχοσ Υλικϊν  

Γενικά ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο Άρκρο 56 του Ν 4412/2016 Εκθζςεισ δοκιµϊν, πιςτοποίηςη και άλλα αποδεικτικά 
µζςα (άρθρο 44 τησ Οδηγίασ 2014/24/ΕΕ) και ςτο Άρκρο 82 Ρρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ (άρκρο 62 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ).  

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ µποροφν να απαιτοφν από τουσ οικονοµικοφσ φορείσ να προςκοµίηουν ζκκεςθ δοκιµϊν από 
οργανιςµό αξιολόγθςθσ τθσ ςυµµόρφωςθσ ι πιςτοποιθτικό που ζχει εκδοκεί από τζτοιον οργανιςµό ωσ αποδεικτικό µζςο 
ςυµµόρφωςθσ µε απαιτιςεισ ι κριτιρια που αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα κριτιρια ανάκεςθσ ι τουσ όρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφµβαςθσ.  

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

α. Να εξετάςει ϊςτε όλα τα αδρανι υλικά που κα χρθςιµοποιθκοφν για επιχϊςεισ, υποβάςεισ και ςκυροδζµατα να µθν ζχουν 
προςµίξεισ οι οποίεσ κα επιδράςουν δυςµενϊσ επί τθσ αντοχισ του ζργου.  

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

γ. Οι εξετάςεισ αυτζσ πρζπει να γίνουν µε µζριµνα, ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου ςε εργαςτιριο του ΥΡΟ.ΜΕ.∆Ι. ι ςε 
ιδιωτικό εργαςτιριο µε τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ και τα αποτελζςµατα αυτά πρζπει να  
υποβλθκοφν ςτθν Ρροϊςταµζνθ Αρχι για ζγκριςθ.  

δ. Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, µε µζριµνά του και µε δαπάνεσ  
του να εξετάςει τακτικά τα αδρανι υλικά που κα χρθςιµοποιθκοφν για επιχϊςεισ, υποβάςεισ, ςκυροδζµατα και 
αςφαλτοµίγµατα, αν είναι ςφµφωνα µε τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, τουσ ςυµβατικοφσ όρουσ τθσ εργολαβίασ και τισ 
εγκεκριµζνεσ µελζτθσ ανάκεςθσ.  

ε. Υλικά και εργαςίεσ, οι οποίεσ δεν κα είναι ςφµφωνεσ µε τισ παραπάνω απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν και µελετϊν, κα 
απορρίπτονται από τθν Επίβλεψθ τθσ Υπθρεςίασ.  

ςτ. Πλεσ αυτζσ οι εξετάςεισ, δοκιµαςίεσ και ζλεγχοι, µετά από τθν εξζταςι τουσ και τθν ζγκριςι τουσ ι όχι από τθν Επίβλεψθ 
τθσ Υπθρεςίασ κα υποβάλλονται για ενθµζρωςθ ςτθν Ρροϊςτάµενθ Αρχι µαηί µε τα παραπάνω ςυµπλθρωµατικά ςτοιχεία :  

(1) Για τουσ ελζγχουσ ςυµπυκνϊςεισ οι κζςεισ τουσ  

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

19.2 Ο ανάδοχοσ του ζργου υποχρεϊνεται να µεριµνιςει, µε δαπάνεσ του, για τθν ίδρυςθ ςτο εργοτάξιο εργαςτθρίου, 
εφόςον τοφτο προβλζπεται ςτουσ ειδικοφσ όρουσ τθσ ΕΣΥ το οποίο κα πρζπει να ζχει όλα τα  
απαραίτθτα όργανα και το απαιτοφµενο προςωπικό, ϊςτε να είναι δυνατζσ, οι παραπάνω εξετάςεισ, δοκιµαςίεσ και ζλεγχοι, 
κακϊσ επίςθσ θ εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ υγραςίασ, θ παραςκευι και ςυντιρθςθ δοκιµίων ςκυροδζµατοσ και ότι άλλο 
προβλζπουν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του ζργου.  

19.3 Ο Κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωµα να ηθτιςει από τον ανάδοχο να µεριµνιςει ϊςτε οι παραπάνω ζλεγχοι, εξετάςεισ 
και δοκιµαςίεσ να γίνονται ςφµφωνα µε τουσ υφιςτάµενουσ κανονιςµοφσ ςε Εργαςτιρια τθσ Γενικισ Γραµµατείασ Υποδοµϊν 
ι Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ι άλλα αναγνωριςµζνα εργαςτιρια, ανεξάρτθτα ι παράλλθλα µε τουσ ελζγχουσ που κα γίνονται ςε 
τυχόν υφιςτάµενο εργοταξιακό εργαςτιριο. Επίςθσ, ςτα παραπάνω εργαςτιρια κα γίνονται και όλοι οι ζλεγχοι, εξετάςεισ και 
δοκιµαςίεσ, οι οποίεσ δεν µποροφν να γίνουν ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο, πάντοτε µε µζριµνα του αναδόχου.  

19.4 Κατά τα λοιπά ιςχφει γενικά το Άρκρο 159 Ακαταλληλότητα υλικϊν - Ελαττϊµατα Ραράλειψη ςυντήρηςησ και το 
άρκρο 18.10 τθσ παροφςθσ, ενϊ θ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία µπορεί να ηθτιςει ζλεγχο και δοκιµζσ, οι οποίεσ κα 
επαναλαµβάνονται µζχρι να επιτευχκοφν τα απαιτθτά αποτελζςµατα, οπότε κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο δοκιµϊν, το οποίο 
κα ςυνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία και κα επιςυνάπτεται ςτο πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ του ζργου.  
 
ΑΘΟ 20ο: Χρήςη εκρηκτικϊν υλικϊν  

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

20.2. Επιτρζπεται θ χρθςιµοποίθςθ εκρθκτικϊν αφοφ προθγθκεί ςυνεννόθςθ µε τον χριςτθ του ζργου και λάβει από αυτόν 
γραπτι άδεια προσ τοφτο. Τονίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι, κάκε ποινικι και αςτικι ευκφνθ προσ οιονδιποτε τρίτο και τα 
περιουςιακά του ςτοιχεία βαρφνει, αποκλειςτικά και µόνο, τον ανάδοχο.  

20.3. Θ µελζτθ του ζργου δφναται να προβλζπει οριςµζνεσ τροποποιιςεισ ςτο νόθµα τθσ παραγρ.  
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20.1. και 20.2., οι οποίεσ κα αναγράφονται, ςε ιδιαίτερο κεφάλαιο τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ το οποίο κα ονοµάηεται "Χριςθ 
εκρθκτικϊν υλικϊν". 
  
ΑΘΟ 21ο: Εγκαταςτάςεισ Επιχειρήςεων και Οργανιςµϊν Κοινήσ Ωφζλειασ  

21.1 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι ενδζχεται ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν εναζριεσ ι υπόγειεσ 
εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. ι Ν.Ρ.∆.∆., οι οποίεσ πρζπει να µετατοπιςκοφν από τουσ κυρίουσ τουσ.  
Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να µεριµνιςει για τθν ζκδοςθ όλων των απαιτοφµενων από το 
Νόµο ςχετικϊν αδειϊν και όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 138 του Ν.4412/2016, ζχει υποχρζωςθ να ανακοινϊςει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ ςτθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία τισ ςχετικζσ διαταγζσ και εντολζσ που του απευκφνουν ι κοινοποιοφν κατά τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, διάφορεσ αρχζσ, ςχετικά µε µζτρα που υποδεικνφονται για ζλεγχο υγείασ, αςφαλείασ, κοινισ 
θςυχίασ, ρυπάνςεωσ περιβάλλοντοσ, κλπ.  

21.2 Ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καµία οικονοµικι ι τεχνικι ανάµιξθ µε τισ εργαςίεσ αυτζσ (εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθν 
ΕΣΥ), ζχει υποχρζωςθ όµωσ αυτόσ να διευκολφνει, χωρίσ πρόφαςθ, τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν, χωρίσ να 
δικαιοφται από το λόγο αυτό, ιδιαίτερθ αποηθµίωςθ λόγω κακυςτεριςεωσ ι δυςχερειϊν που παρουςιάηονται ςτισ εργαςίεσ 
που εκτελοφνται από αυτόν.  

21.3 Πταν τα ζργα ι µζροσ τουσ καταςκευάηονται ςε περιοχζσ όπου υπάρχουν εγκαταςτάςεισ, πρζπει να λθφκεί µζριµνα, να 
µθν δθµιουργθκεί βλάβθ ςτισ καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ που υπάρχουν (αποκικεσ, οδοφσ, κτίρια, φωτεινι ςιµανςθ, 
καλϊδια θλεκτρικισ παροχισ και τθλεφϊνων, αποχετεφςεισ, υδρεφςεισ, κλπ.).  

21.4 Ρριν από τθν ζναρξθ των πάςθσ φφςεωσ χωµατουργικϊν εργαςιϊν, κα αναηθτθκοφν και κα εντοπιςκοφν τα τυχόν 
υπόγεια δίκτυα (καλϊδια, ςωλινεσ) τα οποία µε οποιοδιποτε τρόπο διζρχονται υπογείωσ από τθν περιοχι του ζργου.  

21.5 Θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία κα χορθγιςει ςτον ανάδοχο όλα τα διακζςιµα ςτοιχεία που τυχόν υπάρχουν ς' αυτιν (οδθγίεσ, 
ςχζδια) τα οποία αφοροφν ςτα δίκτυα τα οποία υπάρχουν ςτθν περιοχι του ζργου. Βάςει αυτϊν, ςε ςυνεργαςία µε τον 
αρµόδιο µθχανικό, κα αναηθτθκοφν και κα εντοπιςκοφν από τον ανάδοχο όλα τα υφιςτάµενα δίκτυα. Θ αναηιτθςθ και ο 
εντοπιςµόσ κα γίνουν µζςω ανιχνευτι µετάλλου, ο οποίοσ κα εργάηεται  

χωρίσ να απαιτείται θ ειςαγωγι χαρακτθριςτικοφ ςιµατοσ ςτα δίκτυα. Με τον ανιχνευτι κα γίνει ο εντοπιςµόσ τθσ οδεφςεωσ 
των δικτφων και µε δοκιµαςτικζσ τοµζσ, εκςκαφζσ, κα προςδιοριςτεί και θ φφςθ του δικτφου (τθλεφωνικό καλϊδιο, 
θλεκτρικό καλϊδιο, ςωλινεσ υδρεφςεωσ, κλπ.).  

21.6 Τα αποτελζςµατα τθσ αναηιτθςθσ και εντοπιςµοφ κα αποτυπωκοφν πάνω ςε ςχζδιο κάτοψθσ τθσ περιοχισ του ζργου. 
Ράνω ς' αυτό, µε χαρακτθριςτικι γραµµογραφία, κα παριςτάνονται και οι προτεινόµενεσ λφςεισ για τθ διαφφλαξθ του 
δικτφου, δθλαδι θ προςταςία επί τόπου µε εγκιβωτιςµό εντόσ ςκυροδζµατοσ, ι θ µετατόπιςθ εκτόσ περιοχισ εργαςιϊν µε 
προςκικθ νζου τµιµατοσ.  

21.7 Το ςχζδιο αυτό κα υποβλθκεί ςτθν Ρροϊςτάµενθ Αρχι από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία το ταχφτερο, µετά τθν 
εγκατάςταςθ του αναδόχου. Το ςχζδιο κα ςυνοδεφεται µε περιγραφι για προςταςία ι µετατόπιςθ των δικτφων. Ειδικότερα, 
ςτθν περίπτωςθ τθσ επί τόπου προςταςίασ, το καλϊδιο ι ο ςωλινασ υδρεφςεωσ κα τοποκετείται µζςα ςε πλαςτικό ςωλινα 
διαµζτρου 16 εκ., ο οποίοσ κα εγκιβωτιςτεί ςε ςκυρόδεµα (Β-160) τετραγωνικισ διατοµισ διαςτάςεων 45 x 45 εκ.  

21.8 Θ εργαςία προςταςίασ ι µετατόπιςθσ κα εκτελεςτεί µετά τθν ζγκριςι τθσ από τθν Ρροϊςτάµενθ Αρχι.  

21.9 Με βάςθ τα παραπάνω, ουδεµία ηθµία από τον ανάδοχο επί υφιςταµζνων δικτφων είναι αποδεκτι. Αν παρά ταφτα κατά 
τθν καταςκευι του ζργου προξενθκεί από τον ανάδοχο βλάβθ ςτα δίκτυα, θ αποκατάςταςι τθσ κα βαρφνει εξ ολοκλιρου τον 
ίδιο. Εξαίρεςθ από αυτό αποτελεί θ περίπτωςθ γενοµζνθσ βλάβθσ επί πλαςτικοφ αγωγοφ υδρεφςεωσ του οποίου θ βάςθ δεν 
υπεδείχκθ από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία µε ακρίβεια τουλάχιςτον πζντε µζτρων. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ αποκατάςταςθ 
κα εκτελεςτεί από τον ανάδοχο, ςφµφωνα µε οδθγίεσ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ και κα πλθρωκεί ιδιαιτζρωσ.  

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

τον ανάδοχο, ανάλογα µε τθ φφςθ του δικτφου, κα εκτελείται όπωσ παρακάτω περιγράφεται :  

α. Υπόγειο τθλεφωνικό καλϊδιο: κα αποκακίςταται άµεςα, µε προςωρινό τρόπο, θ ςυνζχεια των επικοινωνιϊν και 
ακολοφκωσ κα αντικακίςταται το βλαµµζνο καλϊδιο µε νζο ςε όλο το µικοσ το οποίο περιλαµβάνεται µεταξφ των 
πλθςιζςτερων ςυνδζςµων και ςε µικοσ όχι µεγαλφτερο των ςαράντα (40) µζτρων καλωδίου.  

β. Θλεκτρικό καλϊδιο µζςθσ ι χαµθλισ τάςθσ: κα αντικακίςταται µε νζο καλϊδιο, το τµιµα του υφιςτάµενου δικτφου, το 
οποίο βρίςκεται δζκα (10) µζτρα εκατζρωκεν τθσ βλάβθσ.  

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

δ. Αγωγόσ καυςίµου: κα αντικακίςταται, µε νζο αγωγό, το τµιµα το οποίο βρίςκεται δεκαπζντε (15) περίπου µζτρα 
εκατζρωκεν τθσ βλάβθσ.  
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21.11 Θ εργαςία αναηθτιςεωσ και εντοπιςµοφ µζςω ανιχνευτι µετάλλων δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα, αλλά θ δαπάνθ τθσ 
περιλαµβάνεται αναλογικά ςτισ τιµζσ µονάδοσ του ζργου. Θ εργαςία όµωσ προςταςίασ ι µετατόπιςθσ πλθρϊνεται ιδιαίτερα 
µε βάςθ τισ ςυµβατικζσ τιµζσ, εφόςον υπάρχουν, ι νζεσ τιµζσ που κα ςυνταχτοφν κατά τα νόµιµα και θ ςχετικι δαπάνθ κα 
βαρφνει το κονδφλιο των απροβλζπτων.  

21.12 Θ εγκατάςταςθ των καλωδίων ανεξάρτθτα αν πρόκειται για νζα δίκτυα ι µετακινιςεισ υφιςταµζνων, κα γίνεται κατά 
τζτοιο τρόπο ϊςτε να προκφπτει ο µικρότεροσ δυνατόσ αρικµόσ ςυνδζςεων.  

21.13 Κατά τθν εγκατάςταςθ οιουδιποτε καλωδιακοφ δικτφου δεν επιτρζπεται θ ταυτόχρονθ εγκατάςταςθ “υλικϊν 
προςταςίασ και καλωδίων”. Θα προθγείται θ καταςκευι ι εγκατάςταςθ των βοθκθτικϊν ι προςτατευτικϊν υλικϊν (άµµου, 
ςωλθνϊςεων, φρεατίων), κα ελζγχεται από τον επιβλζποντα µθχανικό θ αρτιότθτα των και εν ςυνεχεία κα εγκακίςτανται τα 
καλϊδια.  

21.14 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται µε τθν εγκατάςταςθ ςτο ζργο να φροντίςει µε δικζσ του ενζργειεσ για τθν διατιρθςθ 
ςυνδζςεων µε τισ Ο.Κ.Ω (∆ΕΘ, ΕΥ∆ΑΡ,ΟΤΕ) για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του ζργου.  

21.15 Θ δαπάνθ των τιµολογίων κατανάλωςθσ των πάρα πάνω παροχϊν και ςυνδζςεων για τον χρόνο από τθν εγκατάςταςθ 
µζχρι τθν παράδοςθ προσ χριςθ βαρφνει τον ανάδοχο που τισ καταβάλει ςτουσ αντίςτοιχουσ Ο.Κ.Ω. .  
 
ΑΘΟ 22ο: Υλικά επιχϊςεωσ χανδάκων (καλωδιϊςεων - ςωληνϊςεων)  

22.1. Στθν τιµι εγκαταςτάςεωσ των πάςθσ φφςεωσ καλωδίων περιλαµβάνεται και κάκε δαπάνθ που απαιτείται για τθν 
προµικεια µεταφορά και εγκατάςταςθ των υλικϊν επιχϊςεων των χαντακιϊν, ανεξάρτθτα τθσ κζςεωσ προµικείασ τουσ.  

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

22.3. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ επιτρζπεται τροποποίθςθ των ανωτζρω εφόςον ςαφϊσ αναγράφεται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι.  
 
ΑΘΟ 23ο Ρροςωρινζσ Εγκαταςτάςεισ - Καταςκευζσ του αναδόχου  

23.1 Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να φυλάςςει, µε δαπάνθ του, τα υλικά, µθχανιµατα, εργαλεία που του παραδίδει ο κφριοσ 
του ζργου για χριςθ ι ενςωµάτωςθ και είναι υπεφκυνοσ για κάκε καταςτροφι ι απϊλειά τουσ, από πλθµµελι χριςθ ι 
διαφφλαξθ.  

23.2 Πλεσ οι προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ (υπόςτεγα αποκικευςθσ, κάλαµοι διαµονισ, εργαςτιρια, γραφεία, κλπ.) που 
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ, κα ανεγερκοφν µε µζριµνα, δαπάνθ και ευκφνθ του αναδόχου, 
ςε κζςεισ που κα επιτρζπονται από τθν Υπθρεςία και τισ λοιπζσ αρµόδιεσ αρχζσ, µετά  

από ςχετικι αδειοδότθςθ.  

23.3 Σε όςεσ περιπτϊςεισ απαιτείται αντιςτιριξθ, υποςτιριξθ, υποκεµελίωςθ ι άλλθ προςταςία υπάρχουςασ γειτονικισ 
καταςκευισ, ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ καταςκευζσ, όπωσ και να λάβει κάκε άλλο µζτρο, για 
να αποφφγει τθν πρόκλθςθ ηθµιϊν ςε τρίτουσ ι ςτθν Υπθρεςία ι και ςτο ζργο, αποηθµιοφµενοσ γι' αυτζσ µε βάςθ τισ τιµζσ 
του ςυµβατικοφ Τιµολογίου ι µε βάςθ τιµζσ µονάδασ νζων εργαςιϊν για τισ εργαςίεσ που δεν προβλζπονται από το 
ςυµβατικό Τιµολόγιο εργαςίασ.  
 
ΑΘΟ 24ο Καθαριςµόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων  

24.1 O ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ, µε δαπάνεσ του και πριν παραδϊςει για χριςθ κάκε τµιµα του ζργου, όπωσ και µετά τθν 
περάτωςθ όλου του ζργου, να αφαιρζςει και αποµακρφνει από τουσ γφρω από αυτό το τµιµα,  
χϊρουσ και γενικά από τα εργοτάξια, κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ που απαιτικθκε και προβλζπεται από το προθγοφµενο 
άρκρο 23 τθσ παροφςθσ, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριϊµατα, µθχανιµατα, υλικά που πλεονάηουν, χριςιµα ι άχρθςτα, 
προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ µθχανθµάτων κλπ, να ςθκϊςει (καταςτρζψει, κλπ.) κάκε βοθκθτικό ζργο που κα του υποδείξει θ 
Υπθρεςία ςαν άχρθςτο ι επιηιµιο για τθν µετζπειτα λειτουργία (π.χ., των κτιρίων), να ιςοπεδϊςει τουσ χϊρουσ που αυτά 
ιταν αφθµζνα ι εγκατεςτθµζνα κλπ., να παραδϊςει δε τελείωσ κακαρζσ τόςο τισ καταςκευζσ, όςο και τουσ γφρω χϊρουσ του 
εργοταξίου και γενικά να µεριµνιςει για κάκε τι άλλο που απαιτείται για τθν παράδοςθ του ζργου για εφρυκµθ λειτουργία 
ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ ςφµβαςθσ ι όπωσ προδιαγράφεται από τθν ΕΣΥ και τα λοιπά ςυµβατικά τεφχθ του ζργου.  

24.2 Οµοίωσ ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ, εφόςον κατά τθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ δεν υπάρχει πλζον ο λόγοσ φπαρξθσ, να 
κακαιρζςει, αποκοµίςει, κλπ., κάκε προςτατευτικι καταςκευι που καταςκευάςτθκε για τθν εκτζλεςθ του ζργου (εργαςίεσ 
και παραγωγι υλικϊν) που επιβλικθκε από οποιοδιποτε λόγο για να αποφευχκοφν κάκε φφςεωσ ηθµιζσ, ατυχιµατα, κλπ., 
ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδοµζσ, δζντρα, αγροφσ, καλλιεργιςιµεσ εκτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και κάκε φφςεωσ ζργα, 
όπωσ και να αποµακρφνει τα περιφράγµατα των εργοταξίων.  

24.3 Εάν µζςα ςε δζκα (10) θµζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόµνθςθ από τθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία δεν προβεί ςτθν ζναρξθ και 
µζςα ςε εφλογο χρόνο περάτωςθ των παραπάνω εργαςιϊν, αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ του αναδόχου και θ δαπάνθ που 
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ζγινε εκπίπτει από τθν επόµενθ πλθρωµι προσ αυτόν, πζρα από τθ µθ ζκδοςθ βεβαίωςθσ για εµπρόκεςµθ εκτζλεςθ του 
ζργου ι τµιµατόσ του γι' αυτό το λόγο. 
  
ΑΘΟ 25ο Επίβλεψη καταςκευήσ του ζργου  

Ρζρα από το ότι προβλζπεται ςτο ςχετικό µε τθν επίβλεψθ καταςκευισ του ζργου, άρκρο 136 του Ν. 4412/2016 ιςχφουν τα 
παρακάτω:  

α. Ο επιβλζπων το ζργο και οι βοθκοί του δεν είναι εξουςιοδοτθµζνοι να µεταβάλλουν τισ διατάξεισ των ςυµβατικϊν 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, χωρίσ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ρροϊςταµζνθσ Αρχισ γι' αυτό, θ δε παρουςία αυτϊν που αςκοφν 
τθν επίβλεψθ δεν απαλλάςςει κακόλου τον ανάδοχο από τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ ςφµβαςθ.  

β. Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να διακζτει επαρκι µεταφορικά µζςα για τθν κίνθςθ όλου του προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ 
που αςκεί τθν επίβλεψθ του ζργου, τόςο από τθν πλθςιζςτερθ πόλθ προσ τθν περιοχι των ζργων, όςο και µζςα ςτθν περιοχι 
αυτι, όλεσ δε οι ςχετικζσ δαπάνεσ για τθν κίνθςθ αυτοφ του προςωπικοφ, βαρφνουν τον ανάδοχο. Ο διευκφνων από µζρουσ 
του Αναδόχου υποχρεοφται, µετά από ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, να ςυνοδεφει τουσ υπαλλιλουσ που επιβλζπουν, 
διευκφνουν ι επικεωροφν τα ζργα, κατά τισ µεταβάςεισ για επίβλεψθ, ζλεγχο ι επικεϊρθςθ ςτον τόπο των ζργων ι ςτουσ 
άλλουσ τόπουσ παραγωγισ ( άρκρο 138 παρ. 14 του Ν. 4412 / 2016 ).  

γ. Σφµφωνα µε τθν παρ. 8 του άρκρου 136, θ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου ςυντάςςει 
και ςτζλνει ςτθν προϊςταµζνθ αρχι, κάκε τρίµθνο, ςυνοπτικζσ ανακεφαλαιωτικζσ εκκζςεισ για τθν πορεία του ζργου και τα 
ςθµαντικά προβλιµατα που ςχετίηονται µε τθν καταςκευι του. Στισ εκκζςεισ αυτζσ περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ενθµζρωςθ 
ςχετικά µε τθν πορεία εφαρµογισ τθσ εγκεκριµζνθσ µελζτθσ του ζργου, µε τον εντοπιςµό ςφαλµάτων τθσ προµζτρθςθσ και 
µε τθν εµφάνιςθ απρόβλεπτων περιςτάςεων που ιδθ ζλαβαν χϊρα ι είναι ςε εξζλιξθ και εκτίµθςθ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ για το αν ςτο επόµενο τρίµθνο προβλζπεται να προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυµπλθρωµατικϊν εργαςιϊν, κακϊσ 
και για το κόςτοσ των εργαςιϊν αυτϊν, προκειµζνου θ προϊςταµζνθ αρχι να αποφαςίςει ςχετικά µε τθ ςυνζχιςθ του ζργου ι 
τθ µείωςθ του ςυµβατικοφ αντικειµζνου και τθ διάλυςθ τθσ ςφµβαςθσ.  
 
ΑΘΟ 26ο Γ ενικζσ Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου  

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

Κατά τθν εκτζλεςθ των δθµόςιων ςυµβάςεων, οι οικονοµικοί φορείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νοµοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί µε το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυµβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικµοφνται ςτο Ραράρτθµα X του Ρροςαρτιµατοσ Α'. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθµοςίων ςυµβάςεων και τισ αρµόδιεσ δθµόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρµοδιότθτάσ τουσ. Επιπλζον:  

26.1 Σφµφωνα µε το άρκρο 138 παρ. 13 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να µθν παρακωλφει τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν από τουσ άλλουσ εργολιπτεσ (αναδόχουσ) οι οποίοι κα χρθςιµοποιθκοφν από τον κφριο του ζργου ςε εργαςίεσ οι 
οποίεσ δεν περιλαµβάνονται ςτθν παροφςα εργολαβία. Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να διευκολφνει τον κφριο του 
ζργου και τουσ άλλουσ εργολιπτεσ ι προµθκευτζσ και να ρυκµίηει τθ ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν µζςα ςτο πλαίςιο του 
εγκεκριµζνου χρονοδιαγράµµατοσ ϊςτε να µθν τουσ παρεµβάλλει εµπόδια.  

26.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προµθκευτεί, µε δικι του δαπάνθ, όλα τα υλικά, εργατικά και µθχανιµατα που είναι 
αναγκαία για τθν καταςκευι του ζργου κακϊσ και για τθ µεταφορά τουσ από τισ πθγζσ λιψθσ τουσ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει 
επίςθσ να επιςκευάηει, ςυντθρεί και αςφαλίηει µε δικζσ του δαπάνεσ όλα τα µθχανιµατα και εργαλεία ζναντι παντόσ 
κινδφνου.  

26.3 Οποιαδιποτε ηθµιά ι καταςτροφι ςτο ζργο είτε ςτα µθχανιµατα είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ που προζρχεται από 
οποιοδιποτε λόγο ι δολιοφκορά, κατά τθν διάρκεια τθσ εργολαβίασ, βαρφνει τον Ανάδοχο, ο οποίοσ είναι υποχρεωµζνοσ και 
να τθν αποκαταςτιςει.  

26.4 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καµία αποηθµίωςθ για ηθµιζσ και καταςτροφζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ, ςτα µθχανιµατά του 
κλπ., που κα οφείλονται ςε δυςµενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, ζςτω και αν είναι εξαιρετικά ςπάνιασ εµφάνιςθσ (π.χ. πλθµµφρεσ, 
κφελλεσ, χιονοπτϊςεισ κλπ.).  

26.5 Σφµφωνα µε τισ θλεκτροµθχανολογικζσ µελζτεσ του ζργου και τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
µορφϊνει ι να διανοίγει ςτα εκτελοφµενα υπ’ αυτόν παντόσ είδουσ τµιµατα του κτιρίου, τισ απαιτοφµενεσ οπζσ διόδου ι 
φωλιζσ ι αφλακεσ εντοιχίςεωσ των ςωλινων ι εξαρτθµάτων των διαφόρων θλεκτροµθχανολογικϊν ζργων του.  

26.6 Οπωςδιποτε απαγορεφεται θ µόρφωςθ από τον ανάδοχο οπϊν ι φωλεϊν ςτα από οπλιςµζνο ςκυρόδεµα τµιµατα των 
κτιρίων, χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ του επιβλζποντα µθχανικοφ.  
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26.7 Στισ ςυµβατικζσ τιµζσ τθσ εργολαβίασ περιλαµβάνονται, πλθν τθσ δαπάνθσ διανοίξεωσ και θ δαπάνθ αποκαταςτάςεωσ 
των µορφουµζνων ι διανοιγµζνων φωλεϊν, οπϊν ι αυλακϊν για τθν τοποκζτθςθ των ςωλθνϊςεων των διαφόρων 
εγκαταςτάςεων.  

26.8 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκοµίςει ςτθν Υπθρεςία πριν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αποξθλϊςεων, κακαιρζςεων, 
κατεδαφίςεων κλπ, επικυρωµζνο αντίγραφο ςφµβαςθσ µε εγκεκριµζνο ςφςτθµα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010 «Μζτρα, όροι και προγράµµατα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των υλικϊν που 
χριηουν εναλλακτικισ διαχείριςθσ, όπωσ αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ) που εξειδικεφεται 
µε τθν εγκφκλιο 4834/25-1-13 του ΥΡΕΚΑ) και να εναρµονιςτεί µε το Ρ.∆. 117/04 όπωσ ιςχφει, ςε κζµατα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ αποβλιτων θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςµοφ (ΑΘΘΕ), χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθµίωςθ. Κατά τα λοιπά 
ιςχφουν όςα περιγράφονται ςτο άρκρο 82 του Ν.4412/2016 - Ρρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ.  

26.9 Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να µεριµνιςει για τθν ζκδοςθ όλων των απαιτουµζνων 
από τον Νόµο αδειϊν και κακίςταται ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των εν ιςχφει διατάξεων 
περί εκτελζςεωσ των εργαςιϊν.  
 
ΑΘΟ 27ο Αςφάλιςη Ρροςωπικοφ  

27.1 Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ, ανεξάρτθτα από το εάν το ζργο εκτείνεται µζςα ι ζξω από αςφαλιςτικι περιοχι του ΙΚΑ, 
να αςφαλίηει ς' αυτό, όλο το προςωπικό που απαςχολεί, ο ίδιοσ, ι οι υπεργολάβοι του, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ για το ΙΚΑ 
και τουσ λοιποφσ, κατά το νόµο, οργανιςµοφσ κοινωνικισ αςφαλίςεωσ.  

27.2 Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να αςφαλίηει κατά ατυχθµάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, αναγνωριςµζνεσ από το κράτοσ, 
το εργατοτεχνικό και λοιπό πάςθσ φφςεωσ προςωπικό µε οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, κακϊσ και αυτό που απαςχολοφν οι 
υπεργολάβοι, προµθκευτζσ, ςφµβουλοι και πάςθσ φφςεωσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου, που απαςχολοφνται ςε εργοτάξια του 
ζργου, εάν αυτό δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ περί ΙΚΑ. Θ εκπλιρωςθ τθσ παραπάνω υποχρεϊςεωσ του αναδόχου 
βεβαιϊνεται µε τθν προςκόµιςθ ςτθν Υπθρεςία των ςχετικϊν αςφαλιςτθρίων ςυµβολαίων, ςτα οποία κα αναγράφεται και ο 
χρόνοσ αςφάλιςθσ των εργαηοµζνων, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 139 του Ν 4412/2016.  

Σε περίπτωςθ που δεν προςκοµιςκοφν τα αςφαλιςτιρια ςυµβόλαια, θ Υπθρεςία δικαιοφται να εφαρµόςει ανάλογθ κράτθςθ 
από το λογαριαςµό του και µζχρι να τα προςκοµίςει. Εάν ο ανάδοχοσ παραλείψει τθ ςφναψθ των παραπάνω αςφαλειϊν ι 
παραλείψει τθν καταβολι των αςφαλίςτρων, θ Υπθρεςία προβαίνει ςτθ ςφναψθ τθσ αςφάλειασ ι τθν καταβολι των 
αςφαλίςτρων για λογαριαςµό του αναδόχου και παρακρατεί τα ποςά που δαπανικθκαν για λογαριαςµό του.  

27.3 Ο ανάδοχοσ που κα αναδειχτεί ζχει υποχρζωςθ µε τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ, να υποβάλλει διλωςθ ςτο αρµόδιο 
υποκατάςτθµα του ΙΚΑ για τθν εργολαβία που ανζλαβε, δίνοντασ πλιρθ ςτοιχεία γι' αυτό (είδοσ, περιοχι εκτελζςεωσ, 
προχπολογιςµό, κλπ.).  

27.4 Ο ανάδοχοσ που, ςφµφωνα µε το άρκρο 8 του ΑΝ 1846/51 κεωρείται εργοδότθσ, ζχει υποχρζωςθ να καταβάλλει 
εγκαίρωσ και ανελλιπϊσ ςτο ΙΚΑ και τουσ άλλουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςµοφσ τισ νόµιµεσ ειςφορζσ πάνω ςτουσ µιςκοφσ και 
τα θµεροµίςκια, όπωσ κάκε φορά ορίηονται, που βαρφνουν τόςο αυτόν τον ίδιο όςο και το εργατοτεχνικό και κάκε φφςεωσ 
προςωπικό που κα προςλθφκεί από αυτόν, το οποίο κα απαςχολθκεί ςτο υπόψθ ζργο.  
 
ΑΘΟ 28ο ∆οκιµζσ Εγκαταςτάςεων  

28.1 Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου και όταν ολοκλθρωκεί θ περάτωςθ των εργαςιϊν των εγκαταςτάςεων, ο 
ανάδοχοσ του ζργου υποχρεϊνεται να προβαίνει ςτισ απαιτοφµενεσ δοκιµζσ µε δικά του µζςα, δαπάνεσ και όργανα 
ςφµφωνα µε το άρκρο 138. παρ.5 του Ν. 4412/2016.  

28.2 Οι δοκιµζσ κα εκτελοφνται ςφµφωνα µε τουσ ιςχφοντεσ κανονιςµοφσ, τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ 
των αρµοδίων οργάνων τθσ ∆ιευκφνουςασ Υπθρεςίασ.  

28.3 Οι δοκιµζσ κα πρζπει να γίνονται ζγκαιρα µε τρόπο ϊςτε τυχοφςα αςτοχία τθσ εγκαταςτάςεωσ να µθν ζχει επιπτϊςεισ 
ςτισ ακόλουκεσ εργαςίεσ.  

28.4 Τονίηεται ότι ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ ∆ιατάξεισ οι επιτυχείσ δοκιµζσ αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ 
βεβαίωςθσ περατϊςεωσ εργαςιϊν.  
 
ΑΘΟ 29ο Χρήςη ζργου πριν από την αποπεράτωςη- διοικητική παραλαβή για χρήςη  

Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωµα να λάβει ςτθν κατοχι τθσ ι να χρθςιµοποιιςει οποιοδιποτε τµιµα του ζργου που ζχει 
περατωκεί ι ζχει µερικά εκτελεςτεί, φςτερα από τθ διενζργεια ςχετικισ διοικθτικισ παραλαβισ. Αυτι όµωσ θ κατοχι ι 
χριςθ δεν κεωρείται ότι αποτελεί αποδοχι οποιαςδιποτε εργαςίασ που δεν ζχει εκτελεςτεί ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ 
ςφµβαςθσ. Εάν θ κατοχι ι χριςθ από τον εργοδότθ τµθµάτων του ζργου κακυςτεριςει τθν πρόοδο των υπολοίπων 
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εργαςιϊν, αυτό κα λθφκεί υπόψθ από τθν Υπθρεςία θ οποία κα δϊςει ανάλογθ αφξθςθ των προκεςµιϊν αποπεράτωςθσ του 
ζργου, φςτερα από αίτθςθ που κα υποβάλλει νοµότυπα α ανάδοχοσ. Εάν αυτι δε θ κατοχι ι χριςθ τµιµατοσ του ζργου 
επιβάλλει πρόςκετεσ δαπάνεσ ςτον ανάδοχο, τότε θ Υπθρεςία κα καταβάλλει ς' αυτόν τισ πραγµατικζσ δαπάνεσ µε βάςθ 
πρωτόκολλο κακοριςµοφ νζων τιµϊν που κα ςυνταχκεί.  

Σε περίπτωςθ που θ Υπθρεςία αποφαςίςει να προβεί ςτθν κατοχι ι χριςθ τµιµατοσ του όλου ζργου, πλιρωσ 
αποπερατωµζνου ι όχι, δφναται να προβεί ςτθ διοικθτικι παραλαβι του, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 169 του 
Ν4412/2016. Θ διοικθτικι παραλαβι γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξφ του προϊςταµζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, του 
επιβλζποντοσ, εκπροςϊπου τθσ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ εφόςον αυτι ζχει κακοριςτεί και του αναδόχου. Αν το ζργο 
παραδίδεται για χριςθ ςε υπθρεςία άλλθ από τον φορζα καταςκευισ του ςυµπράττει ςτο πρωτόκολλο και εκπρόςωποσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ. Αν ο εκπρόςωποσ του φορζα ςυντιρθςθσ ι ο ανάδοχοσ κλθκοφν και δεν παραςτοφν ι αρνθκοφν τθν 
υπογραφι του πρωτοκόλλου, αυτό ςυντάςςεται από τουσ λοιποφσ, µε ςχετικι µνεία κατά περίπτωςθ και αυτό κοινοποιείται 
αρµόδια. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του ζργου ι των τµθµάτων που παραδίδονται για χριςθ και ςυνοπτικι 
περιγραφι τθσ κατάςταςθσ των εργαςιϊν.  

Θ κατά τθν προθγοφµενθ παράγραφο διοικθτικι παραλαβι για χριςθ γίνεται αµζςωσ µετά τθν περάτωςθ των εργαςιϊν του 
ζργου ι αυτοτελϊν τµθµάτων του, αν αυτό προβλζπεται από τα ςυµβατικά τεφχθ. Αν δεν υπάρχει τζτοια πρόβλεψθ, µπορεί 
θ διοικθτικι παραλαβι να γίνει φςτερα από απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Αν από τθ ςφµβαςθ προβλζπεται θ 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν παράλλθλα προσ τθ χριςθ του ζργου, δεν απαιτείται θ διενζργεια διοικθτικισ παραλαβισ. Το ίδιο 
ιςχφει αν θ παράλλθλθ χριςθ προκφπτει από τθ φφςθ των εργαςιϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ µπορεί να διενεργείται 
διοικθτικι παραλαβι του ζργου µετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ.  

Θ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ δεν αναπλθρϊνει τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ και οριςτικισ παραλαβισ του ζργου παρ. 
5 άρκρο 169 του Ν4412/2016).  
 
ΑΘΟ 30ο Υποχρζωςη ςυντήρηςησ του ζργου από τον ανάδοχο  

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, δθλαδι ςυντιρθςθσ των ζργων γενικά ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) µινεσ, εκτόσ αν ορίηεται αλλιϊσ ςτθν 
ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγφθςθσ ιςχφουν τα αναφερόµενα ςτο άρκρο 171 του Ν.4412/2016: Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και 
υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να επικεωρεί τακτικά τα ζργα, να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι 
κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ τουσ. Εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν κλοπϊν ι βανδαλιςµϊν από τθ 
χριςθ, εφόςον δεν οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου εκτελοφνται µε ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και θ δαπάνθ αποδίδεται 
ςτον ανάδοχο ι οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται από τθν υπθρεςία.  
Αν ο ανάδοχοσ παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων κατά το χρόνο εγγφθςθσ, οι απαραίτθτεσ 
εργαςίεσ µπορεί να εκτελεςκοφν από τθν υπθρεςία µε οποιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςµό του υπόχρεου 
αναδόχου. Οι εργαςίεσ και ενζργειεσ ςυντιρθςθσ καταγράφονται ςε ειδικό τεφχοσ, ο µορφότυποσ του οποίου και θ 
ςυχνότθτα καταγραφισ ςυµφωνοφνται µε τθν διευκφνουςα υπθρεςία.  
 
ΑΘΟ 31ο Ραροχή ηλεκτρικήσ ιςχφοσ και φδατοσ  

30.1 Τοπικι παροχι θλεκτρικισ ιςχφοσ και φδατοσ δεν διατίκεται. Εφόςον όµωσ κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ υπάρχει 
ςχετικι επάρκεια ςε υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ, όταν το ζργο εκτελείται µζςα ςτο χϊρο τουσ, είναι δυνατό να διατίκεται 
θλεκτρικι ιςχφσ ι και φδωρ µε πλθρωµι που κα ςυµφωνθκεί και ςφµφωνα µε τουσ ιςχφοντεσ κανονιςµοφσ περί αςφαλείασ.  

30.2 Τισ γεννιτριεσ, µεταςχθµατιςτζσ, καλϊδια ςφνδεςθσ, κλπ., που µπορεί να απαιτθκοφν, πρζπει να προµθκευκεί και 
εγκαταςτιςει ο ανάδοχοσ µε φροντίδα και δαπάνθ δικι του. 
  
ΑΘΟ 32ο Μζτρα υγιεινήσ - Ρρϊτεσ Βοήθειεσ  

Ο ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει, µε δικι του δαπάνθ, ςε κατάλλθλεσ κζςεισ χϊρουσ υγιεινισ (υποχρεωτικά WC, προαιρετικά 
ντουσ) για χριςθ αυτϊν που αςχολοφνται ςτα ζργα και κα φροντίηει να διατθροφνται κακαρά ςφµφωνα µε τισ απαιτιςεισ 
του Υπουργείου Εργαςίασ. Οφείλει επίςθσ να εγκαταςτιςει ςτον τόπο των ζργων ςτοιχειϊδεσ φαρµακείο µε επαρκι 
εφοδιαςµό για να µπορεί να παρζχει ικανοποιθτικζσ πρϊτεσ βοικειεσ ςε µικροτραυµατιςµοφσ κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων.  
 
ΑΘΟ 33ο Φόροι - Τζλη - Κρατήςεισ  

Τον ανάδοχο βαρφνουν οι φόροι, τζλθ, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόµιµεσ επιβαρφνςεισ, όπωσ ιςχφουν κατά το 
χρόνο που δθµιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ.  

Κατ' εξαίρεςθ αυξοµειϊςεισ ςτο χαρτόςθµο τιµολογίου ι άλλοι φόροι του ∆θµοςίου που βαρφνουν άµεςα το εργολαβικό 
αντάλλαγµα, βαρφνουν τον ανάδοχο, µόνο ςτο µζτρο που ίςχυαν, κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ.  

Τυχόν µεταγενζςτερεσ αυξοµειϊςεισ, αυξοµειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δφο 
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προθγοφµενα εδάφια δεν ιςχφουν για το φόρο ειςοδιµατοσ, ι τισ τυχόν παρακρατιςεισ ζναντι του φόρου αυτοφ.  
 
ΑΘΟ 34ο Ρερί Φ.Ρ.Α  

Σχετικά µε τον Φόρο Ρροςτικζµενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), ιςχφουν γενικά οι διατάξεισ περί Φ.Ρ.Α., δθλαδι ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον 
κφριο του ζργου. 
  
ΑΘΟ 35ο Τήρηςη Αςτυνοµικϊν και λοιπϊν διατάξεων  

35.1 Ο ανάδοχοσ, που είναι υπεφκυνοσ για τθ τιρθςθ των Νόµων κλπ., όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 138 του Ν.4412/2016, ζχει 
υποχρζωςθ να ανακοινϊςει χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία τισ ςχετικζσ διαταγζσ και εντολζσ που του 
απευκφνουν ι κοινοποιοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, διάφορεσ αρχζσ, ςχετικά µε µζτρα που υποδεικνφονται 
για ζλεγχο υγείασ, αςφαλείασ, κοινισ θςυχίασ, ρυπάνςεωσ περιβάλλοντοσ, κλπ.  

35.2 Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλλθλα µζτρα για τθν αςφάλεια τόςο των ζργων, όςο και του προςωπικοφ 
του και του προςωπικοφ του εργοδότθ, όπωσ και γενικά κάκε τρίτου, ευκφνεται δε απόλυτα, αςτικά και ποινικά, για κάκε 
ατφχθµα, ηθµιά ι βλάβθ, που τυχόν επιςυµβεί ςτο προςωπικό που εργάηεται ι ςυναλλάςςεται ςτο εργοτάξιο ι ςτο 
προςωπικό του εργοδότθ ι ςε κάκε τρίτο, λόγω µθ λιψεωσ από αυτόν ι το προςωπικό του, των µζτρων αςφαλείασ που 
ενδείκνυνται, αλλά και από οποιαδιποτε άλλθ αιτία, όπωσ και για τα τυχαία.  

Κατά ςυνζπεια κακίςταται αποκλειςτικά υπόχρεοσ για τθν πλθρωµι προςτίµου, χρθµατικισ ποινισ, αποηθµιϊςεωσ και κάκε 
άλλθσ ποινικισ ι αςτικισ ευκφνθσ, που κα προκφψει κατά οποιονδιποτε τρόπο, άµεςα ι ζµµεςα, από τθν εκτζλεςθ των 
ζργων (Εργατικά Ατυχιµατα - Αςτικά Αδικιµατα κλπ.) ςφµφωνα µε το άρκρο 138 του Ν.4412/2016.  

35.3 Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να µεριµνιςει για τθν ζκδοςθ όλων των απαιτοφµενων 
από το Νόµο αδειϊν και κακίςταται, ουςιαςτικά και αποκλειςτικά, υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των διατάξεων που 
ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Είναι επίςθσ υποχρεωµζνοσ να µεριµνιςει για τθν τιρθςθ ςτο εργοτάξιο όλων των 
απαιτοφµενων ςτοιχείων που προβλζπονται από το Νόµο και να εφαρµόςει τα επιβαλλόµενα µζτρα αςφαλείασ ςε όλθ τθ 
διάρκεια των εργαςιϊν, όπωσ αυτό ρυκµίηεται µε τισ αποφάςεισ ∆ΙΡΑ∆/οικ./177/2.3.2001 (Β266), ∆ΕΕΡΡ/85/14.5.2001(Β686) 
και ∆ΙΡΑ∆/οικ889/27.11.2002 (Β16) και το άρκρο 138 του Ν.4412/2016 πρόλθψθ και αντιµετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου 
κατά τθν καταςκευι δθµοςίων ζργων (Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ).  

35.4 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τθν ιςχφουςα Νοµοκεςία και τουσ εγκεκριµζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ 
για θχορφπανςθ και ϊρεσ κοινισ θςυχίασ ςτθν περιοχι, για τον προγραµµατιςµό εκτζλεςθσ του ζργου. Κατά τισ ϊρεσ κοινισ 
θςυχίασ και τισ νυκτερινζσ κα πρζπει να αποφεφγεται εκτζλεςθ εργαςιϊν που θχορυπαίνουν τθν περιοχι και κα πρζπει να 
λαµβάνονται τζτοια µζτρα, ϊςτε να αποφεφγεται θ θχορφπανςθ.  
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ΜΕΟΣ ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΟΙ 
  
ΑΘΟ 1ο: Αντικείµενο εργολαβίασ και Ρροχπολογιςµόσ Μελζτησ  

Αντικείµενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι θ εκτζλεςθ του ζργου :  

«Αγροτική οδοποιία ςε Τ.Κ. Ραφλου»  

Αρ. Μελζτθσ   : 42/2020  

Ρροχπολογιςµόσ  : 25.320,00€ (πλζον Φ.Ρ.Α.)  

CPV   : 45233120-6 (Ζργα οδοποιίασ)) 

  
ΑΘΟ 2ο: Τιµζσ µονάδοσ  

2.1. Οι τιµζσ µονάδοσ του Τιµολογίου Μελζτθσ, αναφζρονται ςε πλιρωσ τετελεςµζνεσ εργαςίεσ, όπωσ περιγράφονται και 
ςυµπλθρϊνονται ςτα ςυµβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ. Με τισ τιµζσ αυτζσ κα αποηθµιωκεί ο Ανάδοχοσ.  

2.2 Στισ τιµζσ µονάδοσ επιπλζον (βλ. και αρκρο 13 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ) περιλαµβάνονται:  

 2.2.1 Θ αξία προµικειασ όλων των απαιτουµζνων για τθν εκτζλεςθ των διαφόρων ειδϊν εργαςιϊν, ςκαλωςιϊν, υλικϊν 
και µικροχλικϊν, κακϊσ και αξία και δαπάνθ φορτοεκφόρτωςθσ, µεταφοράσ προςκόµιςθσ αυτϊν µζχρι τθ κζςθ 
χρθςιµοποίθςθσ ι ενςωµάτωςισ τουσ, µετά του υπολειποµζνου χρόνου και τισ κακυςτεριςεισ των µζςων µεταφοράσ, 
εκτόσ αν άλλωσ αναφζρεται ευκρινϊσ ςτο Τιµολόγιο Μελζτθσ.  

 2.2.2 Κάκε δαπάνθ για αγορά ι ενοικίαςθ, µεταφορά επί τόπου των ζργων και χρθςιµοποίθςθ κάκε είδουσ 
µθχανθµάτων, εργαλείων, µεταφορικϊν µζςων, µε όλα τα ζξοδα κίνθςθσ, λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ επιςκευισ, ςταλίων 
λόγω κακοκαιρίασ ηθµίασ ι οποιαςδιποτε άλλθσ αιτίασ απόςβεςθσ, προςταςίασ, αςφαλίςτρων, κλπ., και 
χρθςιµοποίθςθσ αυτϊν, κακϊσ και τθν αξία των καυςίµων, λιπαντικϊν, νεροφ και ρεφµατοσ για τισ εργαςίεσ πλιρωσ και 
ζντεχνα τετελεςµζνεσ.  

 2.2.3 Οι δαπάνεσ κατεργαςίασ, χρθςιµοποίθςθσ και τοποκζτθςθσ των αναφερκζντων υλικϊν, κακϊσ και κάκε πρόςκετθσ 
εργαςίασ, ζςτω και µθ ρθτϊσ κατονοµαηόµενθσ ςτθ διατφπωςθ κάκε κονδυλίου, που απαιτείται όµωσ κατά τα 
ςυµβατικά τθσ δθµοπραςίασ, κατά τθ µελζτθ και τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ, για τθν αςφαλι, πλιρθ και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ και εµπρόκεςµθ αποπεράτωςθ του ζργου. Στισ δαπάνεσ περιλαµβάνεται και θ εκτζλεςθ οριςµζνων εργαςιϊν 
µε τθ βοικεια εργατικϊν χεριϊν ςε όςεσ περιπτϊςεισ ι είναι αδφνατο ι δεν ενδείκνυται να χρθςιµοποιθκοφν µθχανικά 
µζςα.  

 2.2.4 Οι δαπάνεσ για µεταφορά και εναπόκεςθ των ακατάλλθλων ι πλεοναηόντων προϊόντων εςκαφϊν / κακαιρζςεων 
και τα λοιπϊν ακατάλλθλων υλικϊν ςε κατάλλθλα ςθµεία. ∆ιευκρινίηεται ότι θ Υπθρεςία δεν κα αναγνωρίςει καµιά 
κακυςτζρθςθ, ι τροποποίθςθ του προγράµµατοσ, ι καταβολι ςχετικισ αποηθµίωςθσ, ενϊ γίνονται ςε κζςεισ και κατά 
τρόπο που να µθν δθµιουργοφν προβλιµατα ςτο περιβάλλον και να ζχουν τθν ζγκριςθ των αρµόδιων Αρχϊν.  

 2.2.5 Οποιαδιποτε δαπάνθ απαιτθκεί για τυχόν διόρκωςθ ι κακαίρεςθ και ανακαταςκευι κακότεχνων µερϊν του ζργου, 
µετά από εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ.  

2.3. Στα γενικά ζξοδα του εργολιπτθ περιλαµβάνονται ςτο άρκρο 138 του Ν.4412/2016, και οι παρακάτω ειδικζσ δαπάνεσ 
που τον βαρφνουν αποκλειςτικά:  

 2.3.1 Κάκε δαπάνθ που µπορεί να προκφψει για τθν αςφαλι και ζντεχνθ αποπεράτωςθ του ζργου, κακϊσ και κάκε 
δαπάνθ που κακορίηεται από τθν ΕΣΥ ότι περιλαµβάνεται ςτισ τιµζσ του Τιµολογίου Ρροςφοράσ του Αναδόχου.  

 2.3.2 Οι πλθρωµζσ του εργολάβου υπόκεινται ςτισ νόµιµεσ κρατιςεισ, φόρουσ κλπ. για ζργα του Ρροχπολογιςµοφ του 
∆ιµου Ναυπακτίασ.  

 2.3.3 Οι τιµζσ µονάδασ του Τιµολογίου ζχουν γενικι ιςχφ και εφαρµόηονται ςυµβατικά ανεξάρτθτα από τισ επί µζρουσ 
ποςότθτεσ των διαφόρων εργαςιϊν που κα εκτελεςκοφν, είτε πρόκειται για καταςκευζσ από τθν αρχι, είτε για 
ςυµπλθρϊςεισ ι επιςκευζσ υπαρχόντων ζργων.  

 2.3.4 Οι τιµζσ αυτζσ ιςχφουν επίςθσ γενικά και ανεξάρτθτα από τισ ϊρεσ - θµζρα και νφχτα - εργάςιµεσ θµζρεσ ι αργίεσ, 
που κα οριςκεί από τθν υπεφκυνθ Υπθρεςία, ότι κα εκτελοφνται οι εργαςίεσ.  

 2.3.5 Οι απαιτοφµενεσ δαπάνεσ για τθ φφλαξθ των υλικϊν, µθχανθµάτων, κλπ., που παραδίδονται ςτον Ανάδοχο. 
  
ΑΘΟ 3ο: Τεχνική µελζτη - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  

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

3.2 Ιςχφουν οι ςχετικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Υπθρεςίασ, εφόςον δεν αναιροφνται από τα αναγραφόµεναςτισ ΕΤΕΡ ι 
ςτο Αναλυτικό Τιµολόγιο που κατιςχφει των εντφπων Τεχν. Ρροδιαγραφϊν τθσ Υπθρεςίασ.  
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3.3 Ιςχφουν οι ΕΤΕΡ που αναφζρονται ςτα άρκρα του Αναλυτικοφ Τιµολογίου οι οποίεσ εγκρίκθκαν µε τθν απόφαςθ αρικµ. 
∆ΙΡΑ∆/ΟΙΚ/273/30-7-2012 «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) του Αναπλθρωτι 
Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και  

∆ικτφων, µε υποχρεωτικι εφαρµογι ςε όλα τα ∆θµόςια Ζργα (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012), κακϊσ και θ Εγκφκλιοσ 17 µε αρ. πρωτ. 
∆.Κ.Ρ. /οικ. /1322 Υπουργοφ ΥΡΟΜΕ∆Ι "Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρµογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΡ)". Ππου ςτο αναλυτικό τιµολόγιο αναφζρεται κάποια από τισ 59 ΕΤΕΡ, να λθφκεί υπόψθ θ ωσ 
άνω εγκφκλιοσ που αναφζρει τισ προςωρινά ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ.  

3.4 Οι κεςµοκετθµζνεσ Ρροδιαγραφζσ µετά τα ανωτζρω Αναλυτικά Τιµολόγια ζχουν ςειρά ιςχφοσ, ωσ ακολοφκωσ: (1) ΕΤΕΡ 
(2) Οι Ευρωκϊδικεσ (3) Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του (τ)Υ.ΡΕ.ΧΩ.∆.Ε. (4) Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.  

3.5 Ιςχφουν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο ςυµβατικό τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ του ζργου.  

3.6 Σε περίπτωςθ αςυµφωνίασ ςτο περιεχόµενο ενόσ και του αυτοφ από τα παραπάνω ςυµβατικά ςτοιχεία, θ τελικι επιλογι 
ανικει ςτθν Υπθρεςία και ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να ςυµµορφωκεί χωρίσ αντιρριςεισ ςε αυτιν και χωρίσ να 
δικαιοφται να προβάλει οποιαδιποτε απαίτθςθ για αποηθµίωςθ από αυτιν τθν αιτία.  

3.7 Θ δαπάνθ κάκε εργαςίασ και αντιςτοίχου υλικοφ που ςυνεπάγεται θ ακριβισ εφαρµογι των ανωτζρω, περιλαµβάνεται 
ανοιγµζνθ ςτισ τιµζσ του Τιµολογίου Μελζτθσ (και Ρροςφοράσ) του ζργου.  

3.8 Συντονιςµόσ προδιαγραφϊν, ςχεδίων και ειδικϊν διατάξεων.  

 3.8.1 Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και οι ειδικζσ διατάξεισ και όλα τα ςυµπλθρωµατικά ςχζδια και ζγγραφα, αποτελοφν 
ουςιϊδθ µζρθ τθσ ςφµβαςθσ και κάκε απαίτθςθ που τίκεται ςε ζνα από αυτά είναι δεςµευτικι και κεωρείται ότι 
περιζχεται ςε όλα.  

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

 3.8.3 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ αντιλθφκεί ότι υπάρχει αςυµφωνία µεταξφ δφο ι περιςςοτζρων ςτοιχείων τθσ 
µελζτθσ ι ότι ενδεχόµενα είναι απαραίτθτεσ ςυµπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ, υποχρεοφται το ταχφτερο να ηθτιςει 
γραπτζσ οδθγίεσ κλπ. ςφµφωνα µε το άρκρο 138 του Ν.4412/2016 από τθν ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία και µε το άρκρο 10 
(ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ) τθσ παροφςθσ. Ακόµα υποχρεοφται όπωσ οποτεδιποτε και µε οποιοδιποτε τρόπο εφαρµόςει τθν επί του 
κζµατοσ απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ.  

 3.8.4 Στισ προτάςεισ ι ςχζδια του εργολάβου θ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία δικαιοφται να φζρει οποιαδιποτε τροποποίθςθ 
κρίνει αναγκαία και µετά τθν ςφµφωνο γνϊµθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ.  

 
ΑΘΟ 4ο Χρονοδιάγραµµα καταςκευήσ -Οργανόγραµµα - Ηµερολόγιο  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει για ζγκριςθ το χρονοδιάγραµµα καταςκευισ του ζργου µζςα ςε προκεςµία θ οποία 
δεν µπορεί να είναι µικρότερθ από δεκαπζντε (15) θµζρεσ και να υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θµζρεσ από τθν θµζρα 
υπογραφισ τθσ ςφµβαςθσ, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του άρκρου 145 του Ν.4412/2016, ςυνοδευόµενο από κατάςταςθ 
µθχανθµάτων και προςωπικοφ αναλόγου εκπαιδεφςεωσ, που κα χρθςιµοποιθκοφν ςτο ζργο. Ο µθχανικόσ εξοπλιςµόσ, που 
κα αναφζρεται ςτθν κατάςταςθ, κα χρθςιµοποιθκεί αποκλειςτικά για το υπόψθ ζργο και κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ όλα 
τα αναγραφόµενα ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι ςχετικά µε αυτόν.  

4.1 Το χρονοδιάγραµµα κα περιλαµβάνει διάγραµµα GANΤΤ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 145 του Ν.4412/2016. Ωσ µονάδα 
χρόνου κεωρείται θ θµζρα. Ωσ αφετθρία των χρόνων (χρόνοσ εκκίνθςθσ) λαµβάνεται θ θµεροµθνία υπογραφισ τθσ 
ςφµβαςθσ. Στο υπό ζγκριςθ χρονοδιάγραµµα κα διακρίνονται µε χαρακτθριςτικοφσ ςυµβολιςµοφσ:  

α. Θ αφετθρία του χρόνου  

β. Το πζρασ του ςυνολικοφ ςυµβατικοφ χρόνου.  

4.2 Θ ςφνταξθ του χρονοδιαγράµµατοσ και ειδικά θ οµαδοποίθςθ των εργαςιϊν, ο κακοριςµόσ των ζργων επικάλυψθσ και ο 
προγραµµατιςµόσ ροισ των εργαςιϊν κα γίνει ςε ςυνεργαςία µε τον Επιβλζποντα Μθχανικό.  

4.3 Επιςθµαίνεται ότι το χρονοδιάγραµµα πρζπει να ςυνοδεφεται και από αιτιολόγθςθ των διαφόρων φάςεωντου. Θα 
αναφζρει τον αρικµό και τθν ειδικότθτα του προςωπικοφ που κα απαςχολεί ο Ανάδοχοσ, τα µζςα και τισ χρονικζσ ςτιγµζσ 
κατά τισ οποίεσ κα υποβάλλονται οι ςυµπλθρωµατικζσ µελζτεσ και κα γίνονται οι παραγγελίεσ των υλικϊν, µθχανθµάτων, 
κλπ., που απαιτοφνται ςτο ζργο και προβλζπονται ςτα τεφχθ του ∆ιαγωνιςµοφ.  

4.4 To χρονοδιάγραµµα, µε υπογραφι και του επιβλζποντοσ µθχανικοφ, κα υποβάλλεται ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ. Θ 
ζγκριςθ του χρονοδιαγράµµατοσ κα γίνει από τθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία ςε δζκα πζντε (15) θµζρεσ από τθν υποβολι του, 
εφαρµοηοµζνων των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 145 του Ν.4412/2016. Το εγκεκριµζνο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το 
αναλυτικό πρόγραµµα καταςκευισ του ζργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλφει ανά µονάδα χρόνου και πάντωσ ανά 
θµερολογιακό τρίµθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν.  

4.5 Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από µζρουσ του αναδόχου δεν µπορεί να κακυςτεριςει πζρα των τριάντα (30) θµερϊν 
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από τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ, ςφµφωνα µε τθν παρ.2 του άρκρου 145 του Ν.4412/2016. Θ µθ τιρθςθ των ανωτζρω 
προκεςµιϊν µε υπαιτιότθτα του αναδόχου ςυνεπάγεται τθν επιβολι των διοικθτικϊν και παρεπόµενων χρθµατικϊν 
κυρϊςεων, αποτελεί λόγω ζκπτωςθσ του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορζα καταςκευισ αποτελεί πεικαρχικό 
αδίκθµα, ςφµφωνα µε τα προβλεπόµενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 141 του Ν. 4412/2016.  

4.6 Κάκε εβδοµάδα ο Επιβλζπων κα εξετάηει εάν θ υλοποίθςθ του χρονοδιαγράµµατοσ παρουςιάηει απόκλιςθ. Για να είναι 
εφικτόσ ο ζλεγχοσ πρζπει απαραιτιτωσ ανά εβδοµάδα να γίνεται ενθµζρωςθ του χρονοδιαγράµµατοσ όςον αφορά τθν 
πρόοδο των εργαςιϊν. Εάν διαπιςτωκεί διαφορά µεταξφ του χρονοδιαγράµµατοσ και τθσ προόδου, ο Επιβλζπων, αφοφ 
εξετάςει τουσ λόγουσ που τθν προκάλεςαν, οφείλει να προβεί ζγκαιρα ςτισ επιβαλλόµενεσ ενζργειεσ για τθν επιςιµανςθ των 
αιτιϊν τθσ κακυςτζρθςθσ τθσ προόδου προσ εξάλειψι τθσ. ∆θλαδι, προσ τθν Ρροϊςταµζνθ Αρχι εάν υπάρχουν εκκρεµότθτεσ 
ευκφνθσ τθσ, ι προσ τον Ανάδοχο επιςθµαίνοντασ τα αίτια και κακορίηοντασ ςυγκεκριµζνεσ ενζργειεσ και µζτρα που πρζπει 
αυτόσ να λάβει. Εξυπακοφεται ότι ςε περίπτωςθ µθ ανταπόκριςισ του, θ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία κα προβαίνει ςε Ειδικι 
Ρρόςκλθςθ και ςτθ ςυνζχεια ςε Ρροςωρινι Ζκπτωςθ του Αναδόχου, ςε εφαρµογι του άρκρου 160 του Ν. 4412/2016.  

4.7 Σε κάκε περίπτωςθ µεταβολισ των γενικϊν προχποκζςεων τθσ εκτζλεςθσ του ζργου ι φπαρξθσ κακυςτεριςεων µε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου ι τθσ Υπθρεςίασ και ςε κλίµακα που να επιδρά ςτθν τιρθςθ του Ρρογράµµατοσ, αυτό κα 
αναςυντάςςεται από τον ανάδοχο, κα προςαρµόηεται ςτισ νζεσ ςυνκικεσ και κα υποβάλλεται ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ, 
µαηί µε αναλυτικι αιτιολογικι ζκκεςθ των αιτιϊν που προκάλεςαν τθν αναςφνταξθ.  

4.8 Στο χρονοδιάγραµµα του ζργου κα κακορίηονται οι εργαςίεσ ζτςι ϊςτε να µθν παρεµποδίηεται θ λειτουργία του 
ευρφτερου χϊρου του εργοταξίου.  

4.9 Σφµφωνα µε το άρκρο 145 παρ. 4 του Ν4412/2016, ο ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ µζςα ςε ζνα 
(1) µινα από τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα 
περιγράφονται λεπτοµερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςµοφ και µθχανθµάτων που κα περιλαµβάνει θ εργοταξιακι 
ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

4.10 Ο Ανάδοχοσ µεριµνά ςτθν τιρθςθ Θµερολογίου, όπωσ ορίηεται µε το άρκρο 146 του Ν. 4412/2016. Το  
θµερολόγιο ςυµπλθρϊνεται κακθµερινά ι ςτισ περιπτϊςεισ µικρϊν ζργων µπορεί να ςυµπλθρϊνεται κατά εβδοµάδα ι άλλο 
χρονικό διάςτθµα και αναγράφονται, µε ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ:  

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

β) αρικµθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφµενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το προςωπικό ςε θµεραργίεσ λόγω 
υπερθµερίασ του εργοδότθ,  

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

δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν . Αναφορά για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει πρόοδοσ ι δεν εκτελοφνται, αλλά 
και οι ςχετικοί λόγοι,  

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

ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςµοφ, η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκµίςεων. Επίςθσ καταγράφονται 
τροποποιιςεισ ι προβλιµατα µε τισ ρυκµίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςµό,  

θ) τα προςκοµιηόµενα υλικά, τισ εκτελοφµενεσ εργαςίεσ, κ) τισ εργαςτθριακζσ δοκιµζσ,  

ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιµατα, ηθµίεσ, µθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν κακυςτεριςεισ, επίςθσ 
περιλαµβάνεται ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν  

αα) τισ εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ,  

ββ) ζκτακτα περιςτατικά  

γγ) ςθµαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ µε το ∆θµόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ  

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

Σφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτθν παρ.4 του άρκρου 146, εφόςον ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςθ του για κακθµερινι 
τιρθςθ θµερολογίου, επιβάλλεται ποινικι ριτρα ίςθ µε 100 ευρϊ τθν θµζρα για κάκε µζρα παράλειψθσ. Θ ειδικι ποινικι 
ριτρα επιβάλλεται από τθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία, φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ του Ρροϊςταµζνου τθσ, ςτθν οποία ο 
επιβλζπων αναφζρει εγγράφωσ τθν παράλειψθ τιρθςθσ. 
  
ΑΘΟ 5ο: Ρροθεςµίεσ - Ροινικζσ ήτρεσ  

5.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποπερατϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ αυτισ µζςα ςε διάςτθµα εξήντα (60) 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θµεροµθνία υπογραφισ τθσ ςφµβαςθσ.  

5.2 Οι µινεσ νοοφνται πάντοτε ςφµφωνα µε τθν θµερολογιακι διαδοχι των θµερϊν.  

5.3 Σχετικά µε τµθµατικζσ προκεςµίεσ ιςχφουν όςα ορίηονται ςτο άρκρο 147 παρ. 4του Ν.4412/2016.  
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5.4 Οριακι προκεςµία του ζργου είναι θ ςυνολικι ςυµβατικι προκεςµία προςαυξθµζνθ κατά το 1/3 αυτισ και πάντωσ όχι 
µικρότερο των τριϊν (3) µθνϊν, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 147 παρ.7 του Ν 4412/16, µζςα ςτθν οποία ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωµζνοσ να ςυνεχίςει τθν καταςκευι του ζργου.  

5.5 Ραράταςθ τθσ προκεςµίασ που τάςςεται, αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο µόνο για τθν περίπτωςθ αλλαγισ των απαιτιςεων 
από τθν Υπθρεςία µετά τθν εγκατάςταςι του ςτο ζργο. Κατά τα λοιπά, ζχουν εφαρµογι το άρκρο 12 του ΜΕΟΥΣ Ι τθσ ΕΣΥ 
κακϊσ και οι διατάξεισ του άρκρο 147του Ν.4412/2016.  

5.6 Σε περίπτωςθ υπερβάςεωσ τθσ ςυνολικισ προκεςµίασ του ζργου επιβάλλονται ποινικζσ ριτρεσ ςφµφωνα µε το άρκρο 12 
του ΜΕΟΥΣ Ι τθσ ΕΣΥ και το άρκρο 148 του Ν.4412/2016 .  

5.7 Στθν περίπτωςθ που ςτο ζργο επικρατιςουν αςυνικιςτεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που είναι δυνατόν να επθρεάςουν το χρόνο 
εκτζλεςθσ του όλου ζργου ι µζρουσ αυτοφ, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται όπωσ ευκφσ αµζςωσ ενθµερϊςει ζγγραφα τθ 
∆ιευκφνουςα Υπθρεςία για τισ κακυςτεριςεισ, προκειµζνου αιτιολογθκεί και τεκµθριωκεί αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςµίασ.  

5.8 Επίςθσ εφόςον οι υπόψθ κακυςτεριςεισ δθµιουργοφν πρόςκετεσ δαπάνεσ ςτον ανάδοχο και προςαυξάνουν το κόςτοσ 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν (θµεραργίεσ προςωπικοφ και µθχανθµάτων) και για να λθφκεί υπόψθ ςχετικι απαίτθςθ, κα πρζπει ο 
ανάδοχοσ ευκφσ αµζςωσ, να γνωςτοποιιςει ςτθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία, πλιρωσ αιτιολογθµζνα, τισ οικονοµικζσ του 
απαιτιςεισ. Ραρόµοια αιτιµατα που τίκενται εκ των υςτζρων δεν κα λαµβάνονται υπόψθ, τόςο για τθ χοριγθςθ παράταςθσ 
προκεςµίασ όςο και των αντίςτοιχων αποηθµιϊςεων.  

5.9 Αν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυµµορφϊνεται µε τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
Υπθρεςίασ και γενικά αν ιςχφουν οι λόγοι που περιγράφονται ςτο άρκρο 160 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ.  

5.10 Θα πρζπει να λθφκεί υπόψθ πωσ µεγάλο τµιµα τθσ εργολαβίασ πρζπει υποχρεωτικά να εκτελεςτεί τισ ϊρεσ  
και τισ µζρεσ που θ εκάςτοτε ακλθτικι εγκατάςταςθ δεν κα λειτουργεί και ο Ανάδοχοσ κα προςαρµόςει ανάλογα το 
χρονοδιάγραµµα και τον προγραµµατιςµό του. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ακολουκιςει τυχόν τµθµατικζσ προκεςµίεσ, που κα 
προκφψουν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου - όπωσ υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία- και εκπορεφονται από επείγουςεσ 
εργαςίεσ, από το πρόγραµµα λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ κλπ εφλογεσ περιςτάςεισ. Σε περίπτωςθ δε εκτζλεςθσ εργαςιϊν 
κατά τθ λειτουργία τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ, ο ανάδοχοσ κα µεριµνά για όλα τα µζτρα αςφαλείασ όπωσ περιγράφονται 
ςτθν κείµενθ νοµοκεςία και ςτο παρόν τεφχοσ.  
 
ΑΘΟ 6ο: Χρηµατοδότηςη και Γενικά ζξοδα-Πφελοσ κλπ. Αναδόχου (εργολαβικά ποςοςτά) - Επιβαρφνςεισ 

6.1 Το ζργο χρθµατοδοτείται από Α.Ρ.Ε. τησ Τ.Κ. Ραφλου 

6.2 Τα Γενικά Ζξοδα και Πφελοσ του αναδόχου ανζρχεται ςε ποςοςτό δζκα οκτϊ τοισ εκατό 18%.  

6.3 Ανάλογα µε τον τρόπο χρθµατοδότθςθσ του ζργου διαφοροποιοφνται οι κρατιςεισ επί των πλθρωµϊν. Σε ό,τι αφορά ςτισ 
κρατιςεισ, αυτζσ γίνονται ςφµφωνα µε τθν κείµενθ νοµοκεςία όπωσ κάκε φορά ιςχφει και ςφµφωνα µε το άρκρο 8 τθσ 
∆ιακιρυξθσ.  

6.4 Κατά τθν ςφνταξθ των τιµϊν µονάδοσ οι βαςικζσ τιµζσ των υλικϊν που ελιφκθςαν υπόψθ περιλαµβάνουν τισ παντόσ 
είδουσ επιβαρφνςεισ των, δθλαδι φόρουσ, τζλθ, δαςµοφσ, ειδικοφσ φόρουσ κλπ. για τα οποία ιςχφει θ παρ. 6 του άρκρου 138 
του Ν.4412/2016. Ειδικά για τα ζργα των παρ. 6.3α και 6.3β, αν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου δοκεί 
δαςµολογικι ι φορολογικι απαλλαγι ι µείωςθ, αυτι κα εκπζςει ςε ωφζλεια του ζργου (όχι ςε ωφζλεια του αναδόχου) και 
είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο. Τα παραπάνω ιςχφουν και για τισ νζεσ τιµζσ µονάδοσ που πικανόν να ςυνταχκοφν.  

6.5 Εφόςον απαιτθκοφν βαςικζσ τιµζσ θµεροµιςκίων, υλικϊν και µιςκϊµατα µθχανθµάτων, ςφµφωνα µε τθν παρ. 5 του 
άρκρου 156 του Ν. 4412/2016, κα λθφκοφν από τα πρακτικά διαπίςτωςθσ βαςικϊν τιµϊν υλικϊν εργατικϊν και µιςκωµάτων 
από τθν τθν Επιτροπι ∆ιαπίςτωςθσ Τιµϊν ∆θµοςίων Ζργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Γ' Τριµινου 2012.  

6.6 Για το κατ’ αποκοπι τίµθµα πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ οι κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ, δθλαδι φόροι, τζλθ, ειδικοί 
φόροι κλπ.  

6.7 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτελζςεωσ του ζργου επιβλθκοφν και νζα πρόςκετα τζλθ ι αυξθκοφν τα ποςοςτά αυτϊν που 
ιςχφουν κατά τθν θµζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ, θ ςχετικι πρόςκετθ δαπάνθ που κα προζρχεται από αυτά, κα βαρφνει 
τθν Υπθρεςία.  

6.8 Σαν γενικι τεκµαρτι ζκπτωςθ τθσ εργολαβίασ κα είναι θ διαφορά του ςυνολικοφ ποςοφ προςφοράσ από τθν ςυνολικι 
εκτίµθςθ δαπάνθσ τθσ Υπθρεςίασ διαιροφµενθσ δια τθσ τελευταίασ.  

6.9 Οι διατάξεισ περί Φ.Ρ.Α. ζχουν εφαρµογι ςτθν παροφςα εργολαβία ςφµφωνα µε τα αναγραφόµενα ςτο άρκρο 34 του 
ΜΕΟΥΣ Ι τθσ ΕΣΥ.  

6.10 Ρλζον των νόµιµων κρατιςεων, ςφµφωνα µε το άρκρο 375 παρ. 7. Του Ν 4412/16: Το ζβδοµο εδάφιο τθσ παρ. 3 του 
άρκρου 4 του ν. 4013/2011 (Α' 204) για τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι ∆θµοςίων Συµβάςεων αντικακίςταται ωσ εξισ: «Για τθν 
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κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ ςτισ ςυµβάςεισ που υπάγονται ςτον παρόντα νόµο, φψουσ µεγαλφτερου ι 
ίςου των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ και ανεξαρτιτωσ πθγισ προζλευςθσ χρθµατοδότθςθσ, οι οποίεσ 
ςυνάπτονται µετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του, επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επι τθσ αξίασ κάκε 
πλθρωµισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυµπλθρωµατικισ ςφµβαςθσ».  

6.11 Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ µεταφορικϊν του µζςων. Επίςθσ, δεν 
απαλλάςςεται από ειδικοφσ φόρουσ επί των ειςαγοµζνων από το εξωτερικό κάκε είδουσ υλικϊν, εξοπλιςµϊν κλπ., κακϊσ και 
από τουσ φόρουσ κλπ. που αναφζρονται ςτθ λοιπι ιςχφουςα νοµοκεςία περί φορολογικϊν και τελωνειακϊν διατάξεων. 
Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τουσ δαςµοφσ και από κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι δικαίωµα υπζρ του ∆θµοςίου, 
για καφςιµα και λιπαντικά, ςφµφωνα µε τθν ιςχφουςα νοµοκεςία (Ν. 2366/53 κλπ.), κακϊσ και από τισ δαπάνεσ για τθν 
απόρρι ψθ υλικϊν. 
  
ΑΘΟ 7ο: Ρληρωµή Αναδόχου  

Με το άρκρο 152 του Ν.4412/2016 ορίηονται όςα ιςχφουν για τουσ Λογαριαςµοφσ - Ριςτοποιιςεισ του αναδόχου.  
Και ςυγκεκριµζνα:  

7.1 Θ πλθρωµι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγµατοσ γίνεται τµθµατικά, µε βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ των εργαςιϊν 
που ζχουν εκτελεςκεί µζςα ςτα όρια του χρονοδιαγράµµατοσ εργαςιϊν. Αν από τον ανάδοχο καταςκευαςκοφν εργαςίεσ 
πζρα από τισ προβλεπόµενεσ ςτο χρονοδιάγραµµα, ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωµα να αναβάλει τθν πλθρωµι των 
επιπλζον εργαςιϊν, ϊςτε να ςυµπζςει µε τα προβλεπόµενα ςτο χρονοδιάγραµµα.  

7.2 Μετά τθ λιξθ κάκε µινα ι άλλθσ χρονικισ περιόδου που ορίηει θ ςφµβαςθ για τισ τµθµατικζσ πλθρωµζσ, ο ανάδοχοσ 
ςυντάςςει λογαριαςµό των ποςϊν από εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν, τα οποία οφείλονται ς' αυτόν. Οι λογαριαςµοί αυτοί 
ςτθρίηονται ςτισ επιµετριςεισ των εργαςιϊν και ςτα πρωτόκολλα παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν. Απαγορεφεται να 
περιλαµβάνονται ςτο λογαριαςµό εργαςίεσ που δεν ζχουν επιµετρθκεί. Κατ’ εξαίρεςθ, για τµιµατα του ζργου, για τα οποία, 
κατά τθν κρίςθ του επιβλζποντοσ µθχανικοφ, δεν ιταν δυνατι θ ςφνταξθ επιµετριςεων κατά διακριτά και αυτοτελϊσ 
επιµετριςιµα τµιµατα του ζργου, επιτρζπεται να περιλαµβάνονται ςτο λογαριαςµό εργαςίεσ βάςει προςωρινϊν 
επιµετριςεων, για τισ οποίεσ όµωσ ζχουν λθφκεί επιµετρθτικά ςτοιχεία. Θ αξία των εργαςιϊν που πιςτοποιοφνται βάςει 
προςωρινϊν επιµετριςεων απαγορεφεται να υπερβαίνει το 20% τθσ αξίασ του ςυνόλου των πιςτοποιοφµενων εργαςιϊν του 
τρζχοντοσ λογαριαςµοφ.  

7.3 Οι λογαριαςµοί υποβάλλονται ςτθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία που τουσ ελζγχει, τουσ διορκϊνει και τουσ εγκρίνει µζςα ςε 
ζνα (1) µινα. Αν ο λογαριαςµόσ που ζχει υποβλθκεί ζχει αςάφειεσ ι ανακρίβειεσ, ςε βακµό που να είναι δυςχερισ θ 
διόρκωςι του, θ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία, µε εντολι τθσ προσ τον ανάδοχο, επιςθµαίνει τισ ανακρίβειεσ ι αςάφειεσ που 
διαπιςτϊκθκαν από τον ζλεγχο και παραγγζλλει τθν αναςφνταξθ και επανυποβολι του. Στθν περίπτωςθ αυτι θ οριηόµενθ 
µθνιαία προκεςµία για τον ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του λογαριαςµοφ αρχίηει από τθν επανυποβολι, φςτερα από τθν 
αναςφνταξθ από τον ανάδοχο. Ο ζλεγχοσ του λογαριαςµοφ µπορεί να γίνει και από ςυνεργείο τθσ υπθρεςίασ, ςτο οποίο 
ςυµµετζχει ο επιβλζπων το ζργο. Ο επιβλζπων υπογράφει το λογαριαςµό, βεβαιϊνοντασ ζτςι ότι οι ποςότθτεσ είναι 
ςφµφωνεσ µε τισ επιµετριςεισ και τα επιµετρθτικά ςτοιχεία, οι τιµζσ ςφµφωνεσ µε τθ ςφµβαςθ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ και 
γενικά ότι ζχουν διενεργθκεί ςτο λογαριαςµό όλεσ οι περικοπζσ ι εκπτϊςεισ ποςϊν, που προκφπτουν από το νόµο και τθν 
εφαρµογι τθσ ςφµβαςθσ. Ο λογαριαςµόσ αποτελεί τθν πιςτοποίθςθ για τθν πλθρωµι του αναδόχου («πλθρωτζο εργολαβικό 
αντάλλαγµα»). Ρροχπόκεςθ πλθρωµισ τθσ πιςτοποίθςθσ είναι θ προςκόµιςθ από τον ανάδοχο όλων των απαιτοφµενων 
δικαιολογθτικϊν πλθρωµισ. Το τιµολόγιο µπορεί να προςκοµίηεται µεταγενεςτζρωσ κατά τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ 
πιςτοποίθςθσ.  

7.4 Σε κάκε πλθρωµι προσ τον ανάδοχο πραγµατοποιοφνται κρατιςεισ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε πζντε τοισ εκατό (5%) ςτθν 
πιςτοποιοφµενθ αξία των εργαςιϊν µετά τθσ αναλογοφςασ ανακεϊρθςθσ και ςε δζκα τοισ εκατό (10%) ςτθν αξία των υλικϊν 
που περιλαµβάνονται προςωρινά ςτθν πιςτοποίθςθ, µζχρισ ότου αυτά ενςωµατωκοφν ςτισ εργαςίεσ. 7.5 Για τα κατ’ 
αποκοπιν τµιµατα του ζργου, πλιρωσ ολοκλθρωµζνα αποηθµιοφµενα µε καταβολι ςτον Ανάδοχο των τµθµάτων που 
προςφζρει ο ίδιοσ µε τθν Οικονοµικι Ρροςφορά του.  
 
ΑΘΟ 8ο: Αναθεϊρηςη τησ ςυµβατικήσ αξίασ του ζργου  

8.1 Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυµβατικισ αξίασ του ζργου εφαρµόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 153 του Ν.4412/2016. 
Σχετικά διευκρινίηεται ότι:  

8.2 Οι ςυµβατικζσ τιµζσ κάκε ςφµβαςθσ δθµοςίου ζργου ανακεωροφνται ενιαία για όλθ τθ χϊρα κατά θµερολογιακό τρίµθνο 
(ανακεωρθτικι περίοδοσ) και µε βάςθ τα ςτοιχεία και δεδοµζνα τθσ εικοςτισ θµζρασ του πρϊτου µινα τθσ περιόδου αυτισ. 
Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ κάκε ανακεωρθτικισ περιόδου οι ανακεωρθµζνεσ ςυµβατικζσ τιµζσ παραµζνουν ςτακερζσ παρ. 2 
άρκρο 153 του Ν4412/2016.  

8.3. Για τον υπολογιςµό τθσ ανακεϊρθςθσ (ςφµφωνα µε το Ν. 4412/2016) για το κατ’ αποκοπιν ποςό, διαχωρίηονται οι 
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διάφορεσ εργαςίεσ που εκτελοφνται κατά ανακεωρθτικά τρίµθνα. Σαν ποςότθτεσ λαµβάνονται τµιµατα των ποςοςτϊν που 
αναφζρονται ςτον Ρροχπολογιςµό Μελζτθσ αντιςτοίχωσ, ι ςτον Ρίνακα Ροςοςτϊν ∆απάνθσ, αν υπάρχει αυτόσ.  

8.4 Ωσ χρόνοσ εκκίνθςθσ για τον υπολογιςµό τθσ ανακεϊρθςθσ κάκε εργολαβικισ ςφµβαςθσ ορίηεται το θµερολογιακό 
τρίµθνο µζςα ςτο οποίο:  

α) υποβλικθκε θ προςφορά, αν πρόκειται για ςφµβαςθ, που καταρτίςκθκε φςτερα από δθµοπραςία ι  

β) εκδόκθκε θ ςχετικι εγκριτικι απόφαςθ, αν πρόκειται για ςφµβαςθ που καταρτίςκθκε χωρίσ δθµοπραςία, και υπό τον όρο 
ότι θ εγκριτικι αυτι απόφαςθ δεν ορίηει άλλο χρόνο.  

8.5 Θ διαπίςτωςθ των βαςικϊν τιµϊν θµεροµιςκίων, υλικϊν και µιςκωµάτων, µθχανθµάτων όπωσ και των εργοδοτικϊν 
επιβαρφνςεων ςτα θµεροµίςκια γίνεται από τθν Επιτροπι ∆ιαπίςτωςθσ Τιµϊν ∆θµόςιων Ζργων (Ε∆Τ∆Ε), που προβλζπεται 
από το άρκρο 9 τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 
∆θµόςιων Ζργων αρικµ. 80885/5439/6.8.1992 (Β'573).  

8.6 Το ςυνολικό ποςό που κα υπολογίηεται µε τθν άκροιςθ των δαπανϊν όλων των εργαςιϊν που ζγιναν ςτο ανακεωρθτικό 
τρίµθνο, κα αποτελεί το ποςό που κα ανακεωρείται. Το ποςό αυτό κα πολλαπλαςιάηεται µε τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι (ΟΙΚ, 
ΘΛΜ, Ο∆Ο, κλπ.) του προχπολογιςµοφ.  

8.7 Κατ’ εξαίρεςθ από το ∆’ τρίµθνο του 2012 και εντεφκεν, ο ςτακερόσ ςυντελεςτισ ς ςτον τφπο ανακεϊρθςθσ τθσ 
παραγράφου 6 του Ν 4412/2016 ορίηεται από τθ ςχζςθ β(ι ς)=1. Θ διάταξθ εφαρµόηεται ςε όλεσ τισ ςυµβάςεισ που 
βρίςκονται ςε εξζλιξθ ανεξάρτθτα του χρόνου δθµοπράτθςισ τουσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και 
∆ικτφων µπορεί να ορίηονται ςυντελεςτζσ ανακεϊρθςθσ αν διαπιςτωκεί από τισ αρµόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ 
Γραµµατείασ Υποδοµϊν µεγάλθ απόκλιςθ από τισ τιµζσ του Γ’ τριµινου του 2012.  
 
ΑΘΟ 9ο: Ρροκαταβολή-ήτρα πρόςθετησ καταβολήσ (Ρριµ)  

9.1 ∆ΕΝ προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο µε τθν επιφφλαξθ δυνατότθτασ εφαρµογισ του άρκρου 242 
παρ. 3 του Ν.4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-12)  

9.2 ∆ΕΝ προβλζπεται θ πλθρωµι πριµ ςτθν παροφςα ςφµβαςθ  
 
ΑΘΟ 10ο: ∆ιάθεςη Τεχνικοφ Ρροςωπικοφ επί τόπου του ζργου  

10.1 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφµφωνα µε τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιµθσ από ειδικευµζνο προςωπικό.  

10.2 Είναι υποχρζωςθ του αναδόχου να διακζτει τον απαιτοφµενο αρικµό τεχνικοφ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα και κατά 
βακµίδα εκπαίδευςθσ για τθν καταςκευι του ζργου κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςισ του,ςφµφωνα µε το άρκρο 138 παρ. 8 
του Ν.4412/2016.  

10.3 Ο αντιπρόςωποσ του Αναδόχου, κατ’ εφαρµογι των διατάξεων του άρκρου 143 του Ν.4412/2016, κα πρζπει να είναι 
διπλωµατοφχοσ Μθχανικόσ µζλοσ του Τ.Ε.Ε., ι άλλοσ τεχνικόσ, που να διακζτει τα προςόντα που προβλζπονται από τισ 
κείµενεσ διατάξεισ.  

10.4 Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται εφόςον απαιτθκεί για τθν καταςκευι του ζργου να διακζςει το απαιτοφµενο 
επιςτθµονικό προςωπικό, εργοδθγοφσ κακϊσ και το λοιπό τεχνικό προςωπικό ςφµφωνα µε τοάρκρο 139 του Ν.4412/2016.  

Θ επί του τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου του αναδόχου είναι υποχρεωτικι και 
ανάλογθ µε τθ φφςθ και το µζγεκοσ του καταςκευαηόµενου ζργου. Θ ελάχιςτθ τεχνικι ςτελζχωςθ του εργοταξίου ςε κάκε 
ζργο κακορίηεται µε απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντοσ φορζα, ςτθ διακιρυξθ. Ρροκειµζνου για ζργα 
προχπολογιςµοφ πάνω από τρία εκατοµµφρια (3.000.000,00) ευρϊ, θ αναλογία αυτι κακορίηεται τουλάχιςτον ςε τρεισ (3) 
τεχνικοφσ ανάλογων προςόντων και πείρασ, από τουσ οποίουσ ζνασ (1) τουλάχιςτον πρζπει να είναι διπλωµατοφχοσ 
ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφµατοσ (Α.Ε.Ι.) και ζνασ (1) τουλάχιςτον πτυχιοφχοσ ανωτάτου τεχνολογικοφ εκπαιδευτικοφ 
ιδρφµατοσ (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προςωπικό που αποτελεί τθν ελάχιςτθ ςτελζχωςθ, απαιτείται προςκόµιςθ ςτθ ∆ιευκφνουςα 
Υπθρεςία βεβαίωςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναγράφεται και ο χρόνοσ αςφάλιςθσ των 
εργαηοµζνων. Θ παράβαςθ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ αποτελεί πεικαρχικό αδίκθµα για τον οικονοµικό φορζα, τα 
ςτελζχθ και τουσ υπαλλιλουσ τθσ, κακϊσ και για τουσ υπαλλιλουσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Με απόφαςθ του 
Υπουργοφ Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και ∆ικτφων µπορεί να κακορίηεται ι και να αναπροςαρµόηεται ο αρικµόσ των τεχνικϊν 
επί τόπου των ζργων, ανάλογα µε τον προχπολογιςµό και τθ φφςθ του εκτελοφµενου ζργου.  
 
ΑΘΟ 11ο: Σφµπραξη ςτην καταςκευή του µελετητή- Ρρόςθετεσ εγγυήςεισ - Ευθφνη  

11.1 Πταν θ µελζτθ του ζργου ζχει εκπονθκεί από ιδιωτικό µελετθτικό γραφείο, θ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία ειδοποιεί 
εγγράφωσ τον µελετθτι για τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου που ζχει µελετιςει και για κάκε τροποποίθςθ τθσ µελζτθσ 
εφαρµόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 11.2.  
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11.2 Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ εγκεκριµζνθσ µελζτθσ, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, µόνο για τθ διόρκωςθ 
ςφαλµάτων τθσ ι τθ ςυµπλιρωςθ ελλείψεϊν τθσ ι για λόγουσ που υπαγορεφονται από απρόβλεπτεσ περιςτάςεισ. Ρροσ 
τοφτο υποβάλλεται πρόταςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ του ζργου προσ τθν προϊςταµζνθ αρχι, θ οποία αποφαςίηει 
φςτερα από γνϊµθ του αρµόδιου τεχνικοφ ςυµβουλίου καταςκευϊν. Αν θ τροποποίθςθ αποδίδεται ςε ςφάλµατα και 
ελλείψεισ τθσ µελζτθσ και ο µελετθτισ αποδζχεται τθν ευκφνθ του, τροποποιεί τθ µελζτθ κατά τθν παρ. 5 του άρκρου 188 
του Ν4412/2016, εφόςον δεν ζχουν παραγραφεί οι αξιϊςεισ του εργοδότθ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ τθν τροποποίθςθ 
αναλαµβάνει ο ανάδοχοσ του ζργου ςε ςυνεργαςία µε µελετθτι που διακζτει τα νόµιµα προςόντα. Για να ειςαχκεί το κζµα 
ςτο Τεχνικό Συµβοφλιο πρζπει θ τροποποιθτικι µελζτθ να είναι ςε ςτάδιο αντίςτοιχο µε τθν προσ τροποποίθςθ και να ζχει 
τεκεί υπόψθ του αρχικοφ µελετθτι που διατυπϊνει εγγράφωσ τθ γνϊµθ του ςε εφλογθ, κατά τθν κρίςθ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ, προκεςµία. Κατά τθ ςυηιτθςθ ςτο ςυµβοφλιο καλοφνται προσ ακρόαςθ ο αρχικόσ µελετθτισ, ο ανάδοχοσ του 
ζργου ι εκπρόςωποί τουσ και εκπρόςωποσ τθσ υπθρεςίασ που ενζκρινε τθν αρχικι µελζτθ, οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό 
υπόµνθµα. Θ προϊςταµζνθ αρχι εκδίδει τθν απόφαςθ περί αποδοχισ τθσ πρόταςθσ τροποποίθςθσ τθσ µελζτθσ, µζςα ςε 
προκεςµία τριάντα (30) θµερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ γνωµοδότθςθσ του ςυµβουλίου και θ κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτθν 
υπθρεςία τιρθςθσ των µθτρϊων, αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πλθρωµι των εργαςιϊν τθσ τροποποιθτικισ µελζτθσ. Αν θ 
ανάγκθ τροποποίθςθσ τθσ µελζτθσ αποδίδεται ςε ςφάλµατα ι ελλείψεισ τθσ και δεν ζχουν παραγραφεί οι αξιϊςεισ του 
κυρίου του ζργου κατά του µελετθτι, εφαρµόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 188 του Ν.4412/2016. Ο 
µελετθτισ τθσ αρχικισ µελζτθσ µπορεί να αςκιςει αίτθςθ κεραπείασ κατά τθσ απόφαςθσ περί τροποποίθςθσ τθσ µελζτθσ, αν 
αυτι αποδίδεται ςε ςφάλµατα ι παραλείψεισ τθσ µελζτθσ. Θ άςκθςθ αίτθςθσ κεραπείασ αναςτζλλει τισ εισ βάροσ του 
µελετθτι οικονοµικζσ ςυνζπειεσ και τθν ζναρξθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, όχι όµωσ τθν εφαρµογι τθσ τροποποιθµζνθσ 
µελζτθσ. Θ απόφαςθ κοινοποιείται ςτα αρµόδια για τθν κίνθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ κατά του µελετθτι και των 
υπαιτίων υπαλλιλων όργανα, αν θ ανάγκθ τροποποίθςθσ οφείλεται ςε λάκθ ι παραλείψεισ τθσ µελζτθσ.  

11.3 Αν δεν ζχει περάςει θ εξαετία που προβλζπεται από τθν παράγραφο 1 του άρκρου 188 του Ν.4412/2016, για τθν 
παραγραφι των αξιϊςεων του εργοδότθ κατά του µελετθτι, εφαρµόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 5 του αυτοφ άρκρου 188 
του Ν.4412/2016. Στθν περίπτωςθ αυτι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου, ο µελετθτισ φζρει πλιρωσ τθν ευκφνθ 
τθσ µελζτθσ του. Μετά τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου, οι βαςικοί µελετθτζσ µετζχουν υποχρεωτικά ωσ Τεχνικοί 
Σφµβουλοι - Μελετθτζσ ςτθν εκτζλεςθ αυτοφ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και ∆ικτφων κακορίηονται 
όλα τα κζµατα που ρυκµίηουν τα κακικοντα και τισ αρµοδιότθτζσ των βαςικϊν µελετθτϊν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το 
περιεχόµενο τθσ ςφµβαςθσ που υπογράφεται µε τθν Ρροϊςταµζνθ Αρχι του ζργου, τον τρόπο πλθρωµισ των υπθρεςιϊν τουσ 
και κάκε άλλο ςυναφζσ µε τα ανωτζρω κζµα, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 6 του άρκρου 188 του Ν.4412/2016.  

11.4 Για τθν πλθρότθτα των εκπονοφµενων µελετϊν, τον αρτιότερο ςχεδιαςµό, τθν καλφτερθ διοίκθςθ και  
επίβλεψθ και τθν ζντεχνθ καταςκευι του ζργου, υποχρεοφνται ο µελετθτισ, ο ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου και ο 
τεχνικόσ ςφµβουλοσ να αςφαλίηουν τθ µελζτθ, τθν καταςκευι του ζργου και τισ υπθρεςίεσ τεχνικοφ ςυµβοφλου αντίςτοιχα, 
κατά παντόσ κινδφνου, περιλαµβανοµζνων και των περιπτϊςεων ηθµιϊν από ανωτζρα βία. Με απόφαςθ του Υπουργοφ, 
Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και ∆ικτφων ορίηονται τα ζργα, οι µελζτεσ και οι υπθρεςίεσ που υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ, οι 
αςφαλιηόµενοι κίνδυνοι, θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ, θ διαδικαςία διαπίςτωςθσ τθσ επζλευςθσ του κινδφνου και τθσ 
καταβολισ του αςφαλίςµατοσ, τα ελάχιςτα όρια αςφαλιςτικϊν καλφψεων, οι αποδεκτζσ εξαιρζςεισ και οι µζγιςτεσ 
απαλλαγζσ, θ ζναρξθ εφαρµογισ τθσ υποχρζωςθσ αςφάλιςθσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζµα. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ τα ζργα των οποίων ο προχπολογιςµόσ χωρίσ το ΦΡΑ υπερβαίνει το ποςό των πεντακοςίων χιλιάδων (500.000,00) 
ευρϊ αςφαλίηονται υποχρεωτικά.» 
  
ΑΘΟ 12ο: Μηχανήµατα και µζςα  

12.1 Ο Ανάδοχοσ µε δικι του ευκφνθ και δικζσ του δαπάνεσ υποχρεϊνεται να προµθκευτεί και µεταφζρει επί τόπου του 
ζργου όλα τα µθχανιµατα, εργαλεία, και προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ, για τθν εµπρόκεςµθ εκτζλεςθ του ζργου από τθν 
παροφςα εργολαβία.  

12.2 Πλα τα µθχανιµατα κα είναι πλιρωσ εξοπλιςµζνα, πλιρωσ λειτουργικά, ςε άριςτθ κατάςταςθ, επαρκϊσ ςυντθρθµζνα 
και κατάλλθλα για τθν αςφαλι, ζγκαιρθ και αποτελεςµατικι εκτζλεςθ του ζργου, ςφµφωνα µε τισ απαιτιςεισ τθσ Σφµβαςθσ.  

12.3 Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δεν κρικοφν επαρκι τα µθχανικά κ.λ.π. µζςα  

που ειςκοµίςκθκαν ςτο ζργο για τθν εµπρόκεςµθ περαίωςθ των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, µζςα ςε 15ιµερθ 
προκεςµία από γραπτι εντολι τθσ Υπθρεςίασ, να ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα µθχανικό εξοπλιςµό του κλπ, ςφµφωνα 
µε τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.  

Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πρόοδο του ζργου, ζςτω και αν θ ∆ιευκφνουςα το ζργο Υπθρεςίασ 
ζκανε ι όχι χριςθ του παρόντοσ άρκρου.  

12.4 Απαγορεφεται θ παραµονι ςτο χϊρο του ζργου και θ χρθςιµοποίθςθ µθχανθµάτων χωρίσ το πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ 
τφπου Ε.Ο.Κ. περί κορφβου. Θ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία υποχρεοφται για τον ζλεγχο των παραπάνω. Ππου θ διακζςιµθ 
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τεχνολογία δεν εξαςφαλίηει αποδεκτά επίπεδα κορφβου, κα πρζπει να τοποκετοφνται ςτουσ χϊρουσ πρόκλθςισ του, 
πρόχειρα θχοπετάςµατα. Θ µζςθ ενεργειακι ςτάκµθ κορφβου κατά τθ λειτουργία των εργοταξίων ορίηεται ςτα 65dB (A).  

12.5 Τα φορτθγά, που κα χρθςιµοποιθκοφν, πρζπει να είναι ςκεπαςµζνα κατά τθ µεταφορά των υλικϊν, ενϊ υποχρεωτικόσ 
είναι και ο κατάλλθλοσ προγραµµατιςµόσ για αποφυγι µεταφορϊν ςε ϊρεσ αιχµισ και κοινισ θςυχίασ. Ειδικότερα, τθν 
καλοκαιρινι τουριςτικι περίοδο θ ∆ιευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία ζχει το δικαίωµα να επιβάλει αναςτολι οποιωνδιποτε 
µεταφορϊν ςε ςυγκεκριµζνα χρονικά διαςτιµατα τθσ θµζρασ (για λόγουσ κοινισ θςυχίασ ι αποφυγισ κυκλοφοριακϊν 
αιχµϊν) χωρίσ εκ τοφτου να προκφπτει το οποιοδιποτε δικαίωµα αποηθµίωςθσ του Αναδόχου.  
 
ΑΘΟ 13ο: Ροιότητα ςτα δηµόςια ζργα. - Ρρόγραµµα Ροιότητασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.)  

Ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 158 του Ν.4412/2016 και ςυγκεκριµζνα:  

13.1 Το Ρ.Ρ.Ε. ενςωµατϊνει και κωδικοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ των ςυµβατικϊν τευχϊν, περιγράφει τισ φάςεισ  

ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ, είναι ςε πλιρθ εναρµόνιςθ και περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα 
του ζργου, κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου και τον τρόπο και τισ λεπτοµζρειεσ ςυγκζντρωςθσ και 
αρχειοκζτθςθσ των ςτοιχείων κατά τθν καταςκευι, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ ιχνθλαςιµότθτασ.  

Το Ρ.Ρ.Ε. αποτελεί το εςωτερικό κανονιςτικό ζγγραφο του ζργου και παρζχει όλα τα εργαλεία παρακολοφκθςθσ του ζργου, 
ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων, τεκµθρίωςθσ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςτεί και αρχειοκζτθςισ τουσ.  

13.2 Απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρµογι Ρρογράµµατοσ Ροιότθτασ 'Ζργου ςε κάκε δθµόςιο ζργο (Καταςκευι ι και Μελζτθ), 
του οποίου ο προχπολογιςµόσ δθµοπράτθςθσ, υπερβαίνει το ποςό 1.500.000,00 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ 
των αποφάςεων ∆ΕΕΡ/οικ.502/13.10.2000 (Β' 1265), ∆ΙΡΑ∆/οικ.611/ 24.7.2001 (Β' 1013 ), ∆ΙΡΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (Β' 928) 
του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και ∆θµόςιων Ζργων. Τθν ποιότθτα των δθµόςιων ζργων αφοροφν και οι 
παρακάτω αποφάςεισ: α) ∆ΕΕΡΡ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β' 94), β) ∆ΕΕΡΡ/οικ.110/12.5.2003 (Β' 624) του Υφυπουργοφ 
Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και ∆θµόςιων Ζργων, γ) θ ∆ 14/43309/5.3.2001 (Β' 332) του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, 
Χωροταξίασ και ∆θµόςιων Ζργων και δ) ∆ΙΡΑ∆/οικ. 12/13.01.2009 (Β' 125Β/ 27.01.2009).  

Θ επίβλεψθ τθσ εφαρµογισ των Ρρογραµµάτων Ροιότθτασ Ζργων, θ υλοποίθςθ των Σχεδίων ελζγχων και δοκιµϊν, κακϊσ και 
θ αξιολόγθςθ των εργαςτθριακϊν ελζγχων και δοκιµϊν, µπορεί να ανατίκενται ςε διαπιςτευµζνουσ φορείσ Επικεϊρθςθσ - 
Ριςτοποίθςθσ, ςφµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για ςυςτιµατα διαχείριςθσ ποιότθτασ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ' 
ελάχιςτο ςτο πεδίο εφαρµογισ ΕΑ 28 ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρα µζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για ςυςτιµατα διαχείριςθσ 
περιβάλλοντοσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ !SO 14001, για ςυςτιµατα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 
18001.  

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονοµικϊν και Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και ∆ικτφων κακορίηονται τα όρια των αµοιβϊν 
για τισ πιο πάνω προςφερόµενεσ υπθρεςίεσ, µζςα ςτα όρια που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 13.4.  

13.3 Στα δθµόςια ζργα, που εκτελοφνται από όλουσ τουσ φορείσ του ευρφτερου δθµόςιου τοµζα και ςυγχρθµατοδοτοφνται 
από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, επιτρζπεται, εκτόσ από τουσ ελζγχουσ που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για 
τα δθµόςια ζργα, να διενεργοφνται ζλεγχοι ποιότθτασ των καταςκευαηόµενων ζργων και από ειδικό Σφµβουλο που 
προςλαµβάνεται µε απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονοµίασ και Οικονοµικϊν φςτερα από ςχετικό διαγωνιςµό. Με τισ κοινζσ 
αποφάςεισ αρικµ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (Β'1539) των Υπουργϊν Οικονοµικϊν, και Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και 
∆ικτφων και κ.υ.α. 8017 Α Ρλ. 1259 (Β'260/27.02.2007) κανονίηονται όλα τα ςχετικά κζµατα µε τον τρόπο διενζργειασ των 
ελζγχων, τθν υποχρζωςθ των υπθρεςιϊν για παροχι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ςτο Σφµβουλο, ϊςτε να διευκολφνεται ςτο 
ζργο του, τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ καταςκευισ του ζργου και ςτισ πθγζσ λιψθσ των υλικϊν, τθν 
ακϊλυτθ πραγµατοποίθςθ δειγµατολθψιϊν, τθ ςυνεργαςία των υπθρεςιϊν και των εργαςτθρίων τθσ Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου 
Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και ∆ικτφων τον τρόπο αποκατάςταςθσ των διαπιςτοφµενων ελαττωµάτων και επίλυςθ διαφωνιϊν, 
ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του άρκρου 159 ι τα κακοριηόµενα ςτθ ςφµβαςθ, και ρυκµίηεται κάκε άλλο αναγκαίο κζµα για τθν 
αποτελεςµατικότθτα του ποιοτικοφ ελζγχου.  

Με όµοια απόφαςθ µπορεί να τροποποιοφνται οι διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου.  

13.4 Κακορίηεται ποςοςτό ζωσ 2% επί του προχπολογιςµοφ του ζργου, το οποίο διατίκεται για τθ διενζργεια  
ποιοτικϊν ελζγχων, που διενεργοφνται από τθ ∆ιεφκυνςθ Κεντρικοφ Εργαςτθρίου ∆θµοςίων 'Εργων, από τισ άλλεσ κατά 
περίπτωςθ αρµόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραµµατείασ Υποδοµϊν του Υπουργείου Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και ∆ικτφων, 
από τισ αρµόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ, από φορείσ Επικεϊρθςθσ-Ριςτοποίθςθσ, 
διαπιςτευµζνουσ κατά τθν παραγράφου 2 και από «αναγνωριςµζνουσ οργανιςµοφσ» ςτο πλαίςιο των ποιοτικϊν ελζγχων που 
προβλζπονται από το Ρρόγραµµα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.) και τα ςυµβατικά τεφχθ ςυµπεριλαµβανοµζνων των ελζγχων τθσ 
παράγραφο 3. Ωσ «αναγνωριςµζνοι οργανιςµοί», κατά τθν ζννοια του παρόντοσ άρκρου, νοοφνται τα εργαςτιρια δοκιµϊν, 
τα εργαςτιρια βακµονόµθςθσ, οι οργανιςµοί ελζγχου και οι οργανιςµοί πιςτοποίθςθσ που ανταποκρίνονται ςτα ιςχφοντα 
ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ αποδζχονται τα πιςτοποιθτικά των αναγνωριςµζνων 
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οργανιςµϊν που ζχουν ςυςτακεί ςε άλλα κράτθ - µζλθ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονοµίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςµοφ, και Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και ∆ικτφων κακορίηεται κλιµακωτά το ποςοςτό τθσ προθγοφµενθσ παραγράφου 
ανάλογα µε το φψοσ του προχπολογιςµοφ δθµοπράτθςθσ του ζργου, και ρυκµίηονται όλα τα κζµατα αναφορικά µε τουσ 
παραπάνω ελζγχουσ, όπωσ ο προγραµµατιςµόσ, θ ανάκεςθ τθσ διενζργειασ των ελζγχων, οι δαπάνεσ που καλφπτονται, ο 
τρόποσ πλθρωµισ και κάκε άλλο κζµα ςχετικό µε τθν υλοποίθςθ των ελζγχων και τθν αποτελεςµατικότθτά τουσ.  

13.5 Σθµειϊνεται ότι και λόγω προχπολογιςµοφ, για το ςυγκεκριµζνο ζργο, δεν απαιτείται πρόγραµµα ποιότθτασ ζργου 
ςφµφωνα µε το άρκρο 158 παρ. 2 του Ν4412/2016.  
 
ΑΘΟ 14ο: Απολογιςτικζσ εργαςίεσ - Επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ πρόςθετεσ εργαςίεσ  

Ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 154-155 του Ν.4412/2016 και ςυγκεκριµζνα:  

14.1 Κατά τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε ςφµβαςθσ καταςκευισ ζργου πλθν τθσ περίπτωςθσ του άρκρου 126 του Ν.4412/2016 
"Μειοδοςία ςτο ποςοςτό γενικών εξόδων και οφζλουσ για εκτζλεςη απολογιςτικών εργαςιών", ο ανάδοχοσ όταν του δοκεί 
ειδικι εντολι από τθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία είναι υποχρεωµζνοσ να εκτελζςει και αναγκαίεσ απολογιςτικζσ εργαςίεσ, µζχρι 
του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφµβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ και ζωσ του κατϊτατου ορίου του άρκρου 5 του 
Ν.4412/2016, εφόςον επιτρζπεται κατά τα οριηόµενα ςτο άρκρο 132 του Ν.4412/2016 "Τροποποίηςη ςυµβάςεων κατά τη 
διάρκειά τουσ". Στο ανωτζρω ποςοςτό περιλαµβάνεται ςωρευτικά και θ αξία των πρόςκετων επειγουςϊν εργαςιϊν του 
άρκρου 155 του Ν.4412/2016 "Επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ πρόςθετεσ εργαςίεσ". Στθν περίπτωςθ αυτι καταβάλλεται ςτον 
ανάδοχο και περιλαµβάνεται ςτθν πιςτοποίθςθ θ πραγµατικι δαπάνθ που προκφπτει, ςφµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά 
πλθρωµισ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Θ δαπάνθ αυτι δεν υπόκειται ςτθν ζκπτωςθ τθσ δθµοπραςίασ.  

14.2 Καταβάλλεται επίςθσ ςτον ανάδοχο το εργολαβικό ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ του αναδόχου απολογιςτικϊν 
εργαςιϊν, που υπόκειται ςε ζκπτωςθ, που ορίηεται ςε δεκαοχτϊ επί τοισ εκατό (18%) και εφαρµόηεται ςτο ςφνολο των 
δαπανϊν που πραγµατοποιοφνται, όπωσ για προµικειεσ υλικϊν, µιςκϊςεισ µθχανθµάτων, καφςιµα και λιπαντικά, µιςκοφσ, 
θµεροµίςκια, λοιπζσ αποηθµιϊςεισ και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των εργαηοµζνων και κάκε είδουσ κρατιςεισ. Στο ποςοςτό 
αυτό εφαρµόηεται θ ρθτι ι τεκµαρτι ζκπτωςθ τθσ δθµοπραςίασ.  

14.3 Αν υπάρχει ανάγκθ να εκτελεςκοφν επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ µπορεί να εγκρικεί από τθν 
προϊςταµζνθ αρχι θ εκτζλεςι τουσ πριν από τθ ςφνταξθ Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα Εργαςιϊν και µζχρι του ποςοφ που 
αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφµβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ.  

14.4 Για τθν ζγκριςθ αυτι θ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία ςυντάςςει τεχνικι περιγραφι των εργαςιϊν, µε αιτιολόγθςθ του 
επείγοντοσ και εκτίµθςθ τθσ δαπάνθσ, µε βάςθ τισ ςυµβατικζσ τιµζσ µονάδασ ι ενδεικτικζσ τιµζσ για νζεσ εργαςίεσ. Ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να εκτελζςει τισ εργαςίεσ αυτζσ, που επιτρζπεται να περιλαµβάνονται ςτισ ςχετικζσ 
πιςτοποιιςεισ και πριν από τθν ζγκριςθ Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα Εργαςιϊν και που ενςωµατϊνονται ςτον επόµενο 
Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα Εργαςιϊν. Οι εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει εγκεκριµζνθ νζα τιµι περιλαµβάνονται ςτουσ 
ςχετικοφσ λογαριαςµοφσ µε τισ ενδεικτικζσ τιµζσ µειωµζνεσ κατά είκοςι τοισ εκατό (20%).  
 
ΑΘΟ 15ο: Γενικά περί εργαςιϊν ςτουσ χϊρουσ εκτελζςεωσ ζργων και µζτρα αςφαλείασ  

15.1 Σε όλθ τθ διάρκεια του ζργου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να πάρει όλα τα ενδεδειγµζνα µζτρα για τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ 
λειτουργία του Εργοταξίου, ςυµµορφοφµενοσ πάντοτε και αµζςωσ προσ τισ εντολζσ τθσ επίβλεψθσ. Αυτό επιβάλλεται λόγω 
των απαιτιςεων τθσ αςφάλειασ, κλπ Απαιτοφµενα µζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο Εργοτάξιο (ςφµφωνα µε τθν εγκφκλιο 
27/2012/ΥΡΑΝ και ΥΡΟΜΕ∆Ι (∆ΙΡΑ∆/οικ. 369/15-10-2012: Α∆Α Β4301-8ΞΩ)  
του ΥΡ.ΑΝΤ.ΥΡΟ.ΜΕ.∆Ι. )  

15.2 Το πρόγραµµα εργαςίασ του αναδόχου κα πρζπει πάντοτε να τυγχάνει και τθσ ζγκριςθσ τθσ Επίβλεψθσ.  

15.3 ∆ιευκρινίηεται ότι, προκειµζνου περί τιρθςθσ των µζτρων αςφαλείασ των υποδεικνυοµζνων από τθν Επίβλεψθ, ο 
Ανάδοχοσ δεν µπορεί να εκφζρει καµία αντίρρθςθ, αλλά οφτε και να εγείρει αξιϊςεισ, λόγω των οικονοµικϊν ι άλλων 
επιπτϊςεων, τισ οποίεσ δυνατόν να ςυνεπάγεται θ εφαρµογι των µζτρων αςφαλείασ.  

15.4 Πλεσ οι διακινιςεισ του προςωπικοφ του Αναδόχου µζςα ςτο Εργοτάξιο, των µεταφορικϊν του µζςων, κλπ., κα γίνονται 
βάςει των κακοριηοµζνων κάκε φορά από τθν Επίβλεψθ ςχετικά µε τισ διαδροµζσ, ϊρεσ µετακινιςεισ, κλπ.  

∆ιευκρινίηεται ότι θ Υπθρεςία δεν ζχει υποχρζωςθ για τθν εξυπθρζτθςθ του Αναδόχου µε µεταφορικό µζςο, κλπ.  

15.5 Οι περιοχζσ που κα χρθςιµοποιθκοφν από τον Ανάδοχο για τθν εναπόκεςθ των υλικϊν, ςτάκµευςθ οχθµάτων και 
ειδικϊν µθχανθµάτων αυτοφ, κλπ., κα είναι αυτζσ που κα υποδειχκοφν από τθν Επίβλεψθ.  

Πταν οι ςυνκικεσ του ζργου ι ο κίνδυνοσ ηθµιϊν ςε αυτό δεν επιτρζπουν κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ τθν επί 
µακρό χρόνο απόκεςθ υλικϊν ςε χϊρουσ που εµποδίηεται θ κυκλοφορία οχθµάτων ι δθµιουργείται κίνδυνοσ ςτθν αςφάλεια, 
τότε ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, που κα ορίηονται από τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ, κα αποτίκενται περιοριςµζνεσ ποςότθτεσ 
υλικϊν, χωρίσ τοφτο να δθµιουργεί δικαίωµα αποηθµίωςθσ του Αναδόχου για πρόςκετεσ ι πλάγιεσ µεταφορζσ, 
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φορτοεκφορτϊςεισ, κλπ.  

∆ιευκρινίηεται ακόµα ότι θ τιρθςθ όλων των παραπάνω από τον Ανάδοχο είναι ςθµαντικι για τθν αςφάλεια του χϊρου που 
γίνεται το ζργο και ότι αυτόσ καµία απαίτθςθ παράταςθσ προκεςµίασ ι οικονοµικισ φφςεωσ µπορεί να εγείρει για τουσ πιο 
πάνω λόγουσ.  

15.6 Οι δαπάνεσ για τα παραπάνω δεν πλθρϊνονται ιδιαίτερα ςτον Ανάδοχο, αλλά περιλαµβάνονται ανοιγµζνεσ  

ςτισ τιµζσ µονάδοσ των Τιµολογίων Μελζτθσ και Ρροςφοράσ.  

15.7 Απαιτοφµενα µζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο Εργοτάξιο (ςφµφωνα µε τθν εγκφκλιο 27/2012 / ΥΡΑΝ ΥΡΟΜΕ∆Ι): 2012 
(∆ΙΡΑ∆/οικ. 369/15-10-2012: Α∆Α Β4301-8ΞΩ) του ΥΡ.ΑΝΤ.ΥΡΟ.ΜΕ.∆Ι:  

H ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςµό µε το παράρτθµα Ι του άρκρου 12 του Ρ∆ 305/96.  

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 : Ρ∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/102 (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 ςφµφωνα µε το Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7),  

β. Να λαµβάνει µζτρα προςταςίασ ςφµφωνα µε τθν ιςχφουςα νοµοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό 
ρυκµίηεται µε τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΡΑ∆/οικ. 177/2-3-01, ∆ΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ∆ΙΡΑ∆/οικ889/27-11-02, ςτο 
χρονοδιάγραµµα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόµενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρµογζσ των µελετϊν 
κατά τθ φάςθ τθσ µελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).  

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρµογι των µζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηοµζνων, να τουσ ενθµερϊνει / 
εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των µζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊµθ τουσ και να 
διευκολφνει τθ ςυµµετοχι τουσ ςε ηθτιµατα αςφάλειασ και υγείασ : Ρ∆ 1073/81 (αρ. 111), Ρ∆ 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 προαναφζροµενα 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 : Ρ∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφµφωνα µε το παράρτθµα 
ΙΙΙ του άρκρου 12 του Ρ∆ 305/96.  

O Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόµων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηοµζνων άρ. δεφτερο, καταργεί διατάξεισ 
που ρυκµίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των : Ν.1568/85, Ρ∆ 294/88, Ρ∆ 17/96, κλπ.  

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τµιµα τθσ τεχνικισ µελζτθσ του ζργου 
(οριςτικισ ι εφαρµογισ) ςφµφωνα µε το Ρ.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τισ αποφάςεισ ∆ΙΡΑ∆/οικ.177/2.3.2001 (Β'266), 
∆ΕΕΡΡ/οικ/85/14.5.2001 και ∆ΙΡΑ∆/οικ889/27.11.2002 του (τ.)ΥΡΕΧΩ∆Ε όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 138 παρ. 7 του 
Ν.4412/2016.  

γ. Να αναπτφξει, να προςαρµόςει και να ςυµπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ µελζτθσ (τυχόν 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 αςφάλειασ 
και υγείασ : Ρ∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΡΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩ∆Ε όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 138 
παρ. 7 του Ν.4412/2016.  

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : Ρ∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 
∆ΙΡΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΡΕΧΩ∆Ε και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν.  

ςτ. Συµπλθρωµατικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ).  



Συγγραφή Υποχρεώςεων 

- 28 - 

 

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςµό των κινδφνων για τουσ εργαηόµενουσ και για τα άλλα  
εµπλεκόµενα µζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί 
ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςµό των κινδφνων για όςουσ µελλοντικά αςχολθκοφν µε τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του 
ζργου.  

Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο Ρ∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 5-7) και ςτισ ΥΑ ∆ΙΡΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και 
∆ΙΡΑ∆/ΟΙΚ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ) ΥΡΕΧΩ∆Ε οι οποίεσ αναφζρονται ςτο άρκρο άρκρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016.  

Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφµφωνα µε το Ρ∆ 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.∆.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 α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-112011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. 
Γραµµατζα του Σ.ΕΡ.Ε.  

Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε ∆θµόςιου Ζργου : ΥΑ 
∆ΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩ∆Ε, θ οποία ενςωµατϊκθκε ςτο Ν.4412/2016 άρκρο 170 παρ. 7 και άρκρο 172 παρ. 8. 
Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται µε ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ηωισ του  (Ρ∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΡΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΡΕΧΩ∆Ε).  

∆ιευκρινίςεισ ςχετικά µε τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαµβάνονται ςτθν ΕΓΚΥΚΛΙΟ  
6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΡΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩ∆Ε. (τα ςχετικά µε τα ΣΑΥ ΦΑΥ ςε ςυνδυαςµό µε το άρκρο 23 του 
ΜΕΟΥΣ ΙΙ τθσ ΕΣΥ).  

3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και υγείασ:  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :  

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 εργαηόµενουσ ςφµφωνα µε το 
Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και άνω εργαηόµενουσ, 
ςφµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25).  

γ. Τα παραπάνω κακικοντα µπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόµενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτοµα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να 
ςυναφκεί ςφµβαςθ µε τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ 
ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτοµα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται 
ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : Ν.3850/10 (αρ.9).  

δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των : τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, εντάςςεται και θ 
υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων :  

 1. Γραπτι εκτίµθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των υφιςταµζνων κατά τθν 
εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυµπεριλαµβανοµζνων εκείνων που αφοροφν οµάδεσ εργαηοµζνων 
που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  

 2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ 
αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ (Ν.3850/10 αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).  

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν.  

 Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδοµετρείται και κεωρείται από τθν αρµόδια 
επικεϊρθςθ εργαςίασ.  

 Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί µε τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυµβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ (Ν. 3850/10 αρ.20 
παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι 
ςτον εκπρόςωπο των εργαηοµζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρµοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του 
Ν.3850/10. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και µόνο.  

 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 
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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 Ρ∆ 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 ∆/νςεισ, Τµιµατα ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ και ςυµπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ µθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ ∆/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 : Ρ∆ 1073/81 (αρ. 113 ), Ν.1396/83 
(αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΡΡ/208 /12-9-2003.  

3.4 Συςχετιςµόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θµερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ)  

Για τθν πιςτι εφαρµογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται µε το ΘΜΑ. Στα πλαίςια του 
ςυςχετιςµοφ αυτοφ, να ςθµειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εµπλουτιςµόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, 
να γίνεται παραποµπι των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό 
διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιµατοσ.  

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 : Ρ∆ 105/95, Ρ∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µζροσ Α, παρ. 18.1).  

β. Τον εντοπιςµό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και 
εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ 
εργαηόµενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : Ρ∆ 1073/81 (αρ.75-79), Ρ∆ 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∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Ρ∆ 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.: Ρ∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Ρ∆ 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) : Ρ∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Ρ∆ 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.∆. 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.∆. 396/94, Ρ.∆. 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. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕ∆Ι: «Οδθγίεσ Σιµανςθσ Εκτελοφµενων Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, 
τεφχοσ 7)  
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 - Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕ∆Ι «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 : Ρ∆ 1073/81 (αρ.75-84), Ρ∆ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.ΐνµζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  

 δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα µζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, 
ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και µεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : Ρ∆ 216/78, Ρ∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 
(αρ.8), Ρ∆ 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 : Ρ∆ 176/05, β) κόρυβο : Ρ∆ 85/91, Ρ∆ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ  
ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : Ρ∆ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθµικοφσ και βιολογικοφσ 
παράγοντεσ : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Ρ∆ 82/10.  

4.3 Μθχανιµατα ζργων / Εξοπλιςµοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν.  

Οι εξοπλιςµοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ µθχανιµατα ζργων Ρ∆ 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 ) : Ρ∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Ρ∆ 31/90, Ρ∆ 499/91, Ρ∆ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: Ρ∆ 89/99, 
Ρ∆ 304/00 και Ρ∆ 155/04, Ρ∆ 105/95 (παραρτ. IX), Ρ∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ΐν µζροσ Β τµιµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Ρ∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

 β. Τα µθχανιµατα ζργων ςφµφωνα µε το Ρ∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ΐν, µζροσ Β’, τµιµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Ρ∆ 
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 Ρ∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µζροσ Β', τµιµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) 
και το Ρ∆ 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 Ρ∆ 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 ).  

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, Ρ∆ 413/77, Ρ∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93,  
Ρ∆ 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, Ρ∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.!ν µζροσ Β τµιµα II, παρ.11),  
ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Ρ∆ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ Ρ∆ 2/06, Ρ∆ 212/06,ΥΑ 
21017/84/09.  
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 5.2 Εκςκαφζσ (κεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ :  

 Ν. 495/76, Ρ∆ 413/77, Ρ∆ 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, Ρ∆ 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, Ρ∆ 455/95 και θ 
τροπ. αυτοφ : Ρ∆ 2/06, Ρ∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µζροσ Β τµιµα ΙΙ παρ. 10 ).  

 5.3 Ικριϊµατα και κλίµακεσ, Οδοί κυκλοφόρίασ - ηωνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ.  

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

 5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ & λοιπζσ κερµζσ εργαςίεσ  

 Ρ∆ 95/78, Ρ∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Ρ∆ 70/90 (αρ.15), Ρ∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Ρυροςβεςτικι 
∆ιάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  

 5.5 Καταςκευι δοµικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαµενζσ, κλπ.)  

 Ρ∆ 778/80, Ρ∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Ρ∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Ρ∆  

 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. 
µ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) Ν.495/76, Ρ∆ 413/77, Ρ∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ  
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Ρ∆ 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, Ρ∆ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : Ρ∆ 2/06, Ρ∆ 
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.) Ρ∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Ρ∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Ρ∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.^ µζροσ Β τµιµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).  

6. Ακολουκεί κατάλογοσ µε τα νοµοκετιµατα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαµβάνουν τα απαιτοφµενα  
µζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο.  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΙΟ» 

Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Ν. 4030/12 ΦΕΚ249/Α/12 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99   

Β. ΡΟΕΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  

Ρ.Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Ρ.Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ρ.Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Ρ.Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ρ.Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Ρ.Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ρ.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Ρ.Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ρ.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Ρ.Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ρ.Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 Ρ.Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Ρ.Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 Ρ.Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Ρ.Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 Ρ.Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Ρ.Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 Ρ.Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Ρ.Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 Ρ.Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 
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Ρ.Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 Ρ.Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Ρ.Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 Ρ.Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Ρ.Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94   

Γ. ΥΡΟΥΓΙΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΚΥΑ αρ.οικ. Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94      ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 Ρυροςβεςτικι διάταξθ 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 Α.ΡΩΤ. ΔΕΕΡ 
Ρ/208/12-9-03 

  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 Α. ΡΩΤ.ΔΙΡΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08 

  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΡ.Ε. Α.Ρ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ 

  

 
15.8 Σχζδιο αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ) - Φάκελοσ αςφάλειασ και υγείασ (ΦΑΥ)  

1. Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ : Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί το ζργο µε τρόπο αςφαλι και ςφµφωνα µε τουσ νόµουσ, 
διατάγµατα, αςτυνοµικζσ διατάξεισ και οδθγίεσ του ΚτΕ, όπωσ εκφράηονται µζςω τθσ υπθρεςίασ αναφορικά µε τθν αςφάλεια 
και υγεία των εργαηοµζνων.  

2. Σφςτθµα Οργάνωςθσ και ∆ιαχείριςθσ Αςφάλειασ Υγείασ Εργαςίασ (ΣΟ∆ΑΥΕ). Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρµόςει το 
ΣΟ∆ΑΥΕ ςτο ζργο ϊςτε να περιοριςτεί ο εργαςιακόσ κίνδυνοσ ςτο ελάχιςτο. Ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίηονται 
οι εξισ:  

2.1 ∆ιλωςθ πολιτικισ αςφάλειασ εργαςίασ του αναδόχου.  

2.2 Οριςµόσ τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι αςφάλειασ και ιατροφ Εργαςίασ. Ειδικότερα και λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ των 
κεςµϊν αυτϊν, τα προςόντα και κακικοντα των ατόµων τα οποία κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του τεχνικοφ αςφαλείασ, 
ςυντονιςτι κεµάτων αςφαλείασ και υγείασ, κακϊσ και του γιατροφ Εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςφµφωνα µε τισ απαιτιςεισ 
τθσ νοµοκεςίασ (Ν-1568/85, Ρ∆-17/96, Ρ∆- 305/96, Ρ∆-294/88). Θ ανάκεςθ των κακθκόντων του τεχνικοφ αςφάλειασ και 
ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ τθσ Εργαςίασ κακϊσ και του γιατροφ Εργαςίασ γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθ 
∆ιευκφνουςα Υπθρεςία και ςτο αρµόδιο ΚΕΡΕΚ του ΣΕΡΕ. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςε υπθρεςίεσ τεχνικοφ 
αςφάλειασ, ςυντονιςτι αςφάλειασ και γιατροφ Εργαςίασ, µετριςεισ, αναπροςαρµογι ι και εκπόνθςθ του ΣΑΥ και ΦΑΥ 
περιλαµβανοµζνθσ τθσ εκτίµθςθσ του εργαςιακοφ κινδφνου, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, κλπ ο ανάδοχοσ µπορεί να 
ςυµβάλλεται µε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ι/και µε ειδικά αδειοδοτθµζνθ (Ρ∆- 95/99, Ρ∆-17/96 ) από το Υπουργείο Εργαςίασ 
Εξωτερικι Υπθρεςία Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ του Επαγγελµατικοφ Κινδφνου (ΕΞΥΡΡ).  

2.3 Κακοριςµόσ αρµοδιοτιτων προςωπικοφ αναδόχου για κζµατα ΑΥΕ.  

2.4 Οργάνωςθ υπθρεςιϊν ΑΥΕ υπεργολάβων.  

2.5 Εκπόνθςθ διαδικαςιϊν αςφάλειασ. Κατ' ελάχιςτον απαιτοφνται διαδικαςίεσ για: αναφορά ατυχιµατοσ, διερεφνθςθ των 
ατυχθµάτων και τιρθςθ αρχείων βάςει τθσ νοµοκεςίασ, αντιµετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, χριςθ µζςων ατοµικισ προςταςίασ, 
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εκπαίδευςθ προςωπικοφ, ιατρικζσ εξετάςεισ εργαηοµζνων  

2.6 Κατάρτιςθ ειδικϊν µελετϊν πχ για βοθκθτικζσ καταςκευζσ όπου τζτοια µελζτθ προβλζπεται από τθ νοµοκεςία ι 
προτείνεται από το ΣΑΥ τθσ µελζτθσ ι τθσ καταςκευισ.  

2.7 ∆ιαδικαςίεσ Επικεωριςεων Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραµµατίηει τθν τακτικι επικεϊρθςθ των χϊρων, του 
εξοπλιςµοφ, των µεκόδων και των πρακτικϊν εργαςίασ ςε εβδοµαδιαία βάςθ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ νοµοκεςία ι το 
απαιτοφν οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ λιψθ µζτρων για τθν επανόρκωςθ των 
επικίνδυνων καταςτάςεων που επιςθµαίνονται. Οι επικεωριςεισ πρζπει να τεκµθριϊνονται γραπτά.  

2.8. Άλλεσ προβλζψεισ Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτο Ζργο προσ το αρµόδιο ΚΕΡΕΚ του ΣΕΡΕ 
Κατάρτιςθ προγράµµατοσ και υλοποίθςθ εκπαίδευςθσ των εργαηοµζνων ςε κζµατα ΑΥΕ Οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ προσ 
εφαρµογι από όλουσ τουσ εργαηόµενουσ ςτο εργοτάξιο. Ρρόβλεψθ για ςφγκλθςθ µθνιαίων ςυςκζψεων για κζµατα ΑΥΕ µε το 
ςυντονιςτι ΑΥΕ και τουσ υπεργολάβουσ, παρουςία του τεχνικοφ αςφαλείασ και του ιατροφ Εργαςίασ.  

2.9. Υποχρζωςθ αναδόχου για ανακεϊρθςθ ΣΑΥ και ΦΑΥ Ο ςυντονιςτισ αςφάλειασ και υγείασ του ζργου  
υποχρεοφται να κάνει τθν ανακεϊρθςθ του Σχεδίου και του Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ τθσ Μελζτθσ, να παρακολουκεί 
τισ εργαςίεσ όςον αφορά κζµατα ΑΥΕ και να ςυντάξει τον τελικό ΦΑΥ, τον οποίο παραδίδει ςε δφο  

 

απλά αντίγραφα και δφο αντίγραφα ςε θλεκτρονικι µορφι, ςυµπεριλαµβανοµζνων και των ςχεδίων τθσ µελζτθσ. Θ 
παράδοςθ τθσ µελζτθσ του ζργου από τθν Υπθρεςία ςτον Ανάδοχο κα γίνεται ςε θλεκτρονικι µορφι προκειµζνου να 
απεικονιςτοφν οι οποιεςδιποτε τροποποιιςεισ ςτα ςχζδια ςφµφωνα µε τθν καταςκευι τουσ (as built) όπου αυτό είναι 
δυνατό λόγω τθσ φφςθσ του ζργου και όπου δεν είναι δυνατό κα επιτραπεί από τθν Υπθρεςία να κατατεκεί ςκαρίφθµα ι 
φωτογραφικό υλικό. Το ΣΑΥ αναπροςαρµόηεται ςε ςυνάρτθςθ µε τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, ςτο δε (ΦΑΥ) εµπεριζχονται οι 
ενδεχόµενεσ τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει (µε τα ςυνοδευτικά τουσ ςχζδια). Συνεπϊσ ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ 
ςυµπλθρϊνεται ςταδιακά και παραδίδεται µε τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου (και ςε θλεκτρονικι µορφι) ςτθν Τεχν. Υπθρεςία 
του ∆ιµου ι ςτο φορζα διαχείριςθσ και λειτουργίασ για το ρχείο τουσ, ενθµερωµζνοσ ϊςτε να περιζχει τα πραγµατικά 
ςτοιχεία του ζργου, ζτςι όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει παραδοκεί από τθν Υπθρεςία ΣΑΥ και ΦΑΥ 
ςτον Ανάδοχο µαηί µε τθν τεχνικι µελζτθ, αυτόσ υποχρεοφται ςτθ ςφνταξθ των αδαπάνωσ για το ∆θµόςιο. Το ΣΑΥ πρζπει να 
περιζχει τα εξισ:  

 • Γενικά Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ Σφντοµθ περιγραφι του ζργου Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου Στοιχεία του κυρίου 
του ζργου Στοιχεία του υπόχρεου για τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ  

 • Ρλθροφορίεσ για υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ.  

 • Στοιχεία για τθν προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ.  

 • φκµιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθµάτων εντόσ και πζριξ του εργοταξίου.  

 • Κακοριςµό των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και τρόπου αποκοµιδισ αχριςτων.  

 • Συνκικεσ αποκοµιδισ επικινδφνων υλικϊν.  

 • ∆ιευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ, εςτίαςθσ και Α' βοθκειϊν.  

 • Μελζτεσ καταςκευισ ικριωµάτων που δεν περιγράφονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ πχ ειδικοί τφποι ικριωµάτων, 
αντιςτθρίξεισ µεγάλων ορυγµάτων, ι επιχωµάτων κλπ και διατάξεισ για πρόςδεςθ κατά τθν εργαςία ςε φψοσ.  

 • Καταγραφι ςε πίνακα των φάςεων και υποφάςεων εργαςιϊν του ζργου, ςφµφωνα µε το εγκεκριµζνο χρονοδιάγραµµα 
εκτζλεςθσ του ζργου. • Τθν καταγραφι ςε πίνακα των κινδφνων, των πθγϊν κινδφνων και τθσ εκτίµθςθσ επικινδυνότθτασ 
κάκε φάςθσ και υποφάςθσ του ζργου µε κλιµάκωςθ τθσ εκτίµθςθσ επικινδυνότθτασ πχ Χ = Χαµθλι εκτίµθςθ κινδφνου Μ 
= Μζτρια εκτίµθςθ κινδφνου Υ = Υψθλι εκτίµθςθ κινδφνου Σε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ φάςεων εργαςιϊν κα 
πρζπει να λαµβάνονται υπόψθ οι επιπλζον απορρζοντεσ κίνδυνοι.  

 • Εναλλακτικζσ µζκοδοι εργαςίασ για κινδφνουσ που δεν µποροφν να αποφευχκοφν.  

 •Κακϊσ το ζργο αφορά ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ χρειάηεται να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν επικινδυνότθτα του 
εργοταξίου και των εκάςτοτε εκτελουµζνων εργαςιϊν, προκειµζνου να υπάρξει απόλυτθ προςταςία των χρθςτϊν.  

 •Για τον εναποµζνοντα εργαςιακό κίνδυνο κα πρζπει να αναφζρονται ςυγκεκριµζνα µζτρα για τθν πρόλθψθ του, κακϊσ 
και ειδικά µζτρα για εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ (Ραράρτθµα II του Αρκ-12 του Ρ∆-305/96).  

Ο ΦΑΥ πρζπει να περιζχει τα εξισ:  

• Γενικά: είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ, ακριβι διεφκυνςθ του ζργου, αρικµό αδείασ, ςτοιχεία του κυρίου του ζργου, 
ςτοιχεία του ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ που κα ςυντάξει τον ΦΑΥ.  

• Στοιχεία από το µθτρϊο του ζργου: τεχνικι περιγραφι του ζργου, παραδοχζσ µελζτθσ, τα ςχζδια "ωσ  

κατεςκευάςκθ", ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ανωτζρω. (Σθµ. βλ. και άρκρο 20 Γ.Σ.Υ.) Ζργο ι τµιµα ζργου  
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που αφορά αµιγϊσ ςε ςυντιρθςθ και επιςκευι δεν απαιτεί ςχζδια "ωσ καταςκευάςκθ".  

• Οδθγίεσ και χριςιµα ςτοιχεία ςε κζµατα αςφάλειασ και υγείασ, τα οποία κα πρζπει να λαµβάνονται υπόψθ  

κατά τισ ενδεχόµενεσ µεταγενζςτερεσ εργαςίεσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου, πχ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, 
µετατροπισ, κακαριςµοφ κλπ. Ενδεικτικά οι οδθγίεσ και τα ςτοιχεία αυτά αναφζρονται ςτον  
αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των διαφόρων εργαςιϊν, ςτθν αποφυγι κινδφνων από τα διάφορα δίκτυα (φδρευςθσ, 
θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατµοφ, κλπ) ςτθν πυραςφάλεια κλπ.  

• Εγχειρίδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ του ζργου. Το ανωτζρω περιλαµβάνει: Τον Κανονιςµό λειτουργίασ του ζργου πχ όλα 
τα ςτοιχεία που κα αφοροφν τθ χριςθ του ζργου από τουσ χριςτεσ, βαςικά ενθµερωτικά φυλλάδια κατάλλθλα και επαρκι, 
που κα διανεµθκοφν ςτουσ χριςτεσ ϊςτε κάκε χριςτθσ να γνωρίηει πωσ κα χρθςιµοποιιςει το ζργο και τι κα κάνει ςε 
περίπτωςθ ζκτακτων γεγονότων. Οδθγίεσ λειτουργίασ για το προςωπικό λειτουργίασ και εκµετάλλευςθσ του ζργου πχ 
οδθγίεσ χριςθσ του ακίνθτου και κινθτοφ εξοπλιςµοφ που ανικει ςτθν ςυγκεκριµζνθ εργολαβία ςε ςυνκικεσ κανονικισ 
λειτουργίασ και ςε ςυνκικεσ ζκτακτου περιςτατικοφ κλπ. Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ του ζργου. Ρεριλαµβάνονται ςυγκεκριµζνεσ 
οδθγίεσ για τθν περιοδικι ςυντιρθςθ του ζργου. Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τθροφνται ςτο εργοτάξιο µε 
ευκφνθ του αναδόχου και είναι ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. Θ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία υποχρεοφται να παρακολουκεί 
τθν φπαρξθ και εφαρµογι των ΣΑΥ - ΦΑΥ. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυνοδεφει το 
ζργο κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του και φυλάςςεται µε ευκφνθ του ΚτΕ.  

3. ∆απάνθ ςφνταξθσ ΣΑΥ και ΦΑΥ Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του 
εργοταξίου και απαιτοφνται από το νόµο, βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςτεί από αυτόν κατά τθ 
διαµόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. 
  
ΑΘΟ 16ο: ∆ιεξαγωγή τησ κυκλοφορίασ κατά την διάρκεια τησ καταςκευήσ  

16.1 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθµίωςθ, να εκτελεί κάκε εργαςία που κα απαιτείται για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ ανεµπόδιςτθσ και αςφαλοφσ κυκλοφορίασ ςτο οδικό δίκτυο που χρθςιµοποιεί κατά τθ µεταφορά των υλικϊν 
που χρειάηονται για τθν εκτζλεςθ των ζργων.  

16.2 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δείξει δυςτροπία ι κωλυςιεργεί ςτθ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ των φκορϊν, τότε θ 
Υπθρεςία δικαιοφται να ανακζςει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν ςε τρίτουσ εισ βάροσ και για λογαριαςµό του Αναδόχου, 
ο οποίοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν παφει να φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε τυχόν ατφχθµα λόγω αµζλειασ ι µθ λιψθσ 
των απαιτουµζνων προλθπτικϊν µζτρων.  
 
ΑΘΟ 17ο: Ρροςτατευτικζσ καταςκευζσ - Ζκδοςη Αδειϊν  

17.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθµίωςθ (κάκε ςχετικισ δαπάνθσ περιλαµβανοµζνθσ ςτο ποςοςτό 
γενικϊν εξόδων και όφελοσ), προβεί ςτθν καταςκευι, ςυντιρθςθ και εν καιρϊ κακαίρεςθ και αποκόµιςθ των υπό του Ρ.∆. 
447/75 (ΦΕΚ 142Α/17-7-75), θ εν ιςχφει νεοτζρων, επιβαλλοµζνων προςτατευτικϊν καταςκευϊν και περιφραγµάτων του 
εργοταξίου.  

17.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ, µε δικζσ του δαπάνεσ, εγκαταςτιςει ςτο εργοτάξιο άπαντα τα προβλεπόµενα υπό των 
όρων τθσ υγιεινισ του άρκρου 24 του Ρ.∆. 447/75 θ εν ιςχφει νεοτζρων.  

Επίςθσ υποχρεοφται για τθν εφαρµογι και τιρθςθ ςτο εργοτάξιο όλων των κατά Νόµο απαιτουµζνων ςτοιχείων και τθν 
εφαρµογι των από το Νόµο επιβαλλοµζνων µζτρων αςφαλείασ κακ' όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν.  

17.3 Ρριν από τθν ζναρξθ εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται -µε µζριµνα, ευκφνθ και δαπάνθ του- για τθν ζκδοςθ των κάκε 
είδουσ Αδειϊν, επ’ ονόµατι του ΚτΕ (πχ. Οικοδοµικι, Μικρισ Κλίµακασ, Επιτροπι Αρχιτεκτονικισ, Αρχαιολογίασ, Οργανιςµϊν 
Κοινισ Ωφζλειασ, Αςτυνοµίασ, Ρυροςβεςτικισ, Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, Φυςικοφ Αερίου και κάκε άλλθ άδεια) που 
προβλζπονται από τθ Νοµοκεςία ι αλλαχοφ και που είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ κάκε είδουσ 
εργαςιϊν του ζργου, και αν δεν υπάρχουν ι απαιτθκοφν λόγω απρόβλεπτων διαδικαςιϊν. Επίςθσ κακίςταται ουςιαςτικά και 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των εν ιςχφει διατάξεων περί εκτελζςεωσ των εργαςιϊν.  

Ο ΚτΕ υποχρεοφται να παράςχει ςτον Ανάδοχο κάκε απαιτοφµενθ ςυνδροµι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εξαςφάλιςθσ των 
ανωτζρω αδειοδοτιςεων και εγκρίςεων, παρζχοντασ τα επίςθµα ςτοιχεία και ςχζδια αν υπάρχουν ςτο Αρχείο τθσ Υπθρεςίασ.  
 
ΑΘΟ 18ο: Τροποποίηςη ςυµβάςεων κατά τη διάρκειά τουσ  

Ιςχφουν οι κείµενεσ διατάξεισ ςτο άρκρο 132 και 156 του Ν.4412/2016.  

18.1 Σφµφωνα µε το άρκρο 132 του Ν4412/2016, οι ςυµβάςεισ µποροφν να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφµβαςθσ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) όταν οι τροποποιιςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθµατικισ αξίασ τουσ, προβλζπονται ςε ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ 
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ανακεϊρθςθσ ςτα αρχικά ζγγραφα τθσ ςφµβαςθσ ςτισ οποίεσ µπορεί να περιλαµβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιµϊν ι 
προαιρζςεισ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείµενο και τθ φφςθ των ενδεχόµενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, 
κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ µποροφν να ενεργοποιθκοφν. ∆εν προβλζπουν τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ που 
ενδζχεται να µεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφµβαςθσ ι τθσ ςυµφωνίασ-πλαίςιο·  

β) για τα ςυµπλθρωµατικά ζργα, υπθρεςίεσ ι αγακά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατζςτθςαν αναγκαία και δεν 
περιλαµβάνονταν ςτθν αρχικι ςφµβαςθ, εφόςον θ αλλαγι αναδόχου:  

 αα) δεν µπορεί να γίνει για οικονοµικοφσ ι τεχνικοφσ λόγουσ, π.χ. απαιτιςεισ εναλλαξιµότθτασ ι διαλειτουργικότθτασ µε 
τον υφιςτάµενο εξοπλιςµό, υπθρεςίεσ ι εγκαταςτάςεισ που παραςχζκθκαν µε τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ αρχικισ 
ςφµβαςθσ, και  

 ββ) κα ςυνεπαγόταν ςθµαντικά προβλιµατα ι ουςιαςτικι επικάλυψθ δαπανϊν για τθν ανακζτουςα αρχι. Ωςτόςο, 
οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ τιµισ δεν υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφµβαςθσ. Σε 
περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων αυτϊν δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφµβαςθσ.  

18.2 Σφµφωνα µε το άρκρο 156 του Ν4412/2016 :  

α) Το ζργο εκτελείται, ςφµφωνα µε τθ ςφµβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν. Ο φορζασ καταςκευισ του 
ζργου ζχει το δικαίωµα αν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυµπλθρωµατικϊν εργαςιϊν που δεν περιλαµβάνονται ςτο αρχικό 
ανατεκζν ζργο, οφτε ςτθν πρϊτθ ςυναφκείςα ςφµβαςθ και οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απροβλζπτων 
περιςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν αρχικι ςφµβαςθ, να ςυνάπτει ςφµβαςθ µε τον 
ανάδοχο του ζργου µε τθν προχπόκεςθ ότι οι ςυµπλθρωµατικζσ εργαςίεσ δεν µποροφν τεχνικά ι οικονοµικά να 
διαχωριςτοφν από τθν κφρια ςφµβαςθ, χωρίσ να δθµιουργιςουν µείηονα προβλιµατα για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι όταν 
αυτζσ οι εργαςίεσ, µολονότι µποροφν να διαχωριςτοφν από τθν αρχικι ςφµβαςθ είναι απόλυτα αναγκαίεσ για τθν 
τελειοποίθςι τθσ χωρίσ να µεταβάλλουν τθ ςυνολικι τθσ φφςθ.  

β) Το ςυνολικό ποςό των ςυµβάςεων αυτϊν ςτο οποίο ςυµπεριλαµβάνεται και θ αµοιβι για τθ ςφνταξθ των απαιτοφµενων 
µελετϊν για τισ ςυµπλθρωµατικζσ εργαςίεσ απαγορεφεται να υπερβαίνει το ποςοςτό του πενιντα τοισ εκατό (50%) του 
ποςοφ τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφµβαςθσ, χωρίσ τθν ανακεϊρθςθ και το ΦΡΑ. Οι ςυµπλθρωµατικζσ ςυµβάςεισ ςυνολικοφ 
φψουσ µζχρι 15% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφµβαςθσ δφνανται να τροποποιοφνται άνευ νζασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθµόςιασ 
ςφµβαςθσ, εφόςον πλθροφνται ακροιςτικά θ περίπτωςθ α'τθσ παραγράφου 18.1 και θ παραγράφοσ 18.2 .  

18.3 Για τισ εργαςίεσ του άρκρου 14 , δεν απαιτείται εκ των προτζρων θ ςφνταξθ Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα Εργαςιϊν (Α.Ρ.Ε.) 
τθσ παραγράφου 18.2 ι ςφµβαςθσ για τθν εκτζλεςθ ι τθν πλθρωµι τουσ.  

18.4 Θ εκτζλεςθ των ςυµπλθρωµατικϊν εργαςιϊν είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο του ζργου και, προκειµζνου να 
υπογραφεί θ ςφµβαςθ για τθν εκτζλεςι τουσ, απαιτείται γνϊµθ του οικείου τεχνικοφ ςυµβουλίου. Για τον κακοριςµό τιµϊν 
µονάδασ ςτισ εργαςίεσ τθσ ςυµπλθρωµατικισ ςφµβαςθσ λαµβάνονται οι τιµζσ τθσ αρχικισ ςφµβαςθσ και για τον κανονιςµό 
τιµϊν µονάδασ ςτισ νζεσ εργαςίεσ τθσ ςυµπλθρωµατικισ ςφµβαςθσ εφαρµόηονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρκρου 156 
του Ν.4412/2016.  

18.5 Ωσ προσ τθ διαχείριςθ των «επί ζλαςςον δαπανϊν» κα ζχουν εφαρµογι τα οριηόµενα ςτο οικείο άρκρο τθσ ∆ιακιρυξθσ 
τθσ παροφςασ εργολαβίασ και ςτθν παρ.3 β του άρκρου 156 του N.4412/2016.  
 
ΑΘΟ 19ο Βεβαίωςη περάτωςησ εργαςιϊν  

Ιςχφουν οι κείµενεσ διατάξεισ ςτο άρκρο 168 του Ν.4412/2016.  

19.1 Πταν λιξει θ προκεςµία περάτωςθσ του ςυνόλου ι τµθµάτων του ζργου, ο επιβλζπων ι το εντεταλµζνο  

όργανο τθσ επίβλεψθσ αναφζρει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, µζςα ςε διάςτθµα δζκα (10) θµερϊν από τθ λιξθ του 
εγκεκριµζνου χρόνου περαίωςθσ, αν τα ζργα ζχουν περατωκεί και ζχουν υποςτεί ικανοποιθτικά τισ δοκιµαςίεσ που 
προβλζπονται ςτθ ςφµβαςθ ι αν τα ζργα δεν ζχουν περατωκεί, οπότε αναφζρει ςυγκεκριµζνα τισ εργαςίεσ που αποµζνουν 
για εκτζλεςθ. Αν οι εργαςίεσ ζχουν περατωκεί, ο προϊςτάµενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, µζςα ςε δζκα (10) θµζρεσ από 
τθν παραλαβι τθσ πιο πάνω αναφοράσ, εκδίδει βεβαίωςθ για τθν θµζρα που περατϊκθκαν οι εργαςίεσ του ζργου (βεβαίωςθ 
περάτωςθσ των εργαςιϊν) τθν οποία κοινοποιεί αµελλθτί ςτον ανάδοχο. Εάν θ βεβαίωςθ δεν εκδοκεί µζςα ςτθν πιο πάνω 
προκεςµία, τότε κεωρείται ότι ζχει εκδοκεί αυτοδίκαια τριάντα (30) θµζρεσ µετά τθν υποβολι από τον ανάδοχο ςχετικισ 
ζγγραφθσ όχλθςθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου οι πεικαρχικζσ ποινζσ που 
προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 141 του Ν.4412/2016. Τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ µπορεί να ηθτιςει ο ανάδοχοσ και 
πριν από τθ λιξθ των προκεςµιϊν αν ζχει περατϊςει τα ζργα. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρµόηονται ανάλογα οι διαδικαςίεσ 
των πρϊτων εδαφίων τθσ παροφςασ παραγράφου. Θ βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν δεν αναπλθρϊνει τθν παραλαβι 
των ζργων, θ οποία διενεργείται, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ των επόµενων άρκρων.  

19.2 Αν ςτισ εργαςίεσ που ζχουν περατωκεί διαπιςτωκοφν επουςιϊδεισ µόνο ελλείψεισ που δεν επθρεάηουν τθ 
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λειτουργικότθτα του ζργου, ο προϊςτάµενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, γνωςτοποιεί µε διαταγι του προσ τον ανάδοχο τισ 
ελλείψεισ που ζχουν επιςθµανκεί και τάςςει εφλογθ προκεςµία για τθν αποκατάςταςι τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 
βεβαίωςθ περάτωςθσ εκδίδεται µετά τθν εµπρόκεςµθ αποκατάςταςι των ελλείψεων και αναφζρει το χρόνο που 
περατϊκθκε το ζργο, χωρίσ να λαµβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ.  

19.3. Αν οι εργαςίεσ δεν ζχουν περατωκεί ι οι ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν δεν είναι επουςιϊδεισ ι αν δεν περατϊκθκαν 
από τον ανάδοχο εµπρόκεςµα οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ επουςιωδϊν ελλείψεων, ςφµφωνα µε τθν προθγοφµενθ 
παράγραφο εφαρµόηονται, ανάλογα µε τθν περίπτωςθ, οι διατάξεισ των άρκρων 159 και 160 του Ν4412/2016. 
  
ΑΘΟ 20ο ∆ιοικητική παραλαβή για χρήςη  

Τα περαιωµζνα τµιµατα του ζργου δφναται να δοκοφν προσ χριςθ, ςφµφωνα µε τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 29  
(ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ) τθσ παροφςθσ, κακϊσ και ςτο άρκρο 169 του Ν4412/2016.  
 
ΑΘΟ 21ο: Ρροςωρινή - οριςτική παραλαβή, χρόνοσ υποχρεωτικήσ ςυντήρηςησ  

21.1 Σε ότι αφορά τθν προςωρινι παραλαβι, το χρόνο υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ των ζργων και τθν οριςτικι παραλαβι του 
ζργου εφαρµόηονται τα άρκρα 170, 171, 172 του Ν.4412/2016.  

21.2 Για τθν Ρροςωρινι παραλαβι εκτόσ των άλλων ςτο άρκρο 170 του Ν4412/2016 ιςχφουν τα ακόλουκα:  

 α. Μετά τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν το ζργο παραλαµβάνεται προςωρινά. Με τθν προςωρινι παραλαβι 
ελζγχονται οι εργαςίεσ ποςοτικά και ποιοτικά. Οι εργαςίεσ ςυµπλθρωµατικϊν ςυµβάςεων παραλαµβάνονται µαηί µε τισ 
εργαςίεσ τθσ αρχικισ ςφµβαςθσ.  

 β. Θ προςωρινι παραλαβι διενεργείται µζςα ςε ζξι (6) µινεσ από τθ βεβαιωµζνθ περάτωςθ του ζργου δθλαδι από τθν 
θµεροµθνία που ςτθ ςχετικι βεβαίωςθ φζρεται ωσ θµεροµθνία που αυτό περατϊκθκε ι, ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 168, από τθν θµεροµθνία ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των  εργαςιϊν, αν υποβλθκοφν από τον 
ανάδοχο, µζςα ςε δφο (2) µινεσ από τισ πιο πάνω θµεροµθνίεσ, θ τελικι  επιµζτρθςθ και το µθτρϊο του ζργου, το οποίο 
περιλαµβάνει τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου «όπωσ καταςκευάςτθκε».  

Αν θ τελικι επιµζτρθςθ και το µθτρϊο του ζργου υποβλθκοφν από τον ανάδοχο µεταγενζςτερα, θ πιο πάνω προκεςµία για 
τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ αρχίηει από τθν υποβολι τθσ τελικισ επιµζτρθςθσ και του µθτρϊου ζργου. Αν δεν υποβλθκεί 
τελικι επιµζτρθςθ και το µθτρϊο ζργου από τον ανάδοχο, θ προκεςµία για τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ αρχίηει από τθν 
κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο τθσ τελικισ επιµζτρθςθσ που ςυντάχκθκε από τθν υπθρεςία. Αν θ παραλαβι δεν διενεργθκεί ι το 
πρωτόκολλο δεν εγκρικεί µζςα ςτισ πιο πάνω προκεςµίεσ, θ παραλαβι κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια τριάντα 
(30) θµζρεσ µετά τθν υποβολι από τον ανάδοχο ςχετικισ ειδικισ όχλθςθσ για τθ διενζργειά τθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια 
όργανα του φορζα καταςκευισ του παραλαβι ι υπογράψει «µε επιφφλαξθ» το ςχετικό πρωτόκολλο, θ παραλαβι κεωρείται 
ότι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια εξιντα (60) θµζρεσ µετά τθν υποβολι ειδικισ όχλθςθσ.  

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και ∆ικτφων κακορίηεται το περιεχόµενο του «µθτρϊου ζργου», τα 
τεφχθ, οι εκκζςεισ, τα ςχζδια, οι πίνακεσ, τα θλεκτρονικά δεδοµζνα και τα λοιπά ςτοιχεία που το ςυνοδεφουν, κακϊσ και θ 
µορφι των ςτοιχείων αυτϊν. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταςθ του ίδιου Υπουργοφ κακορίηονται οι 
κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςτον ανάδοχο ςε περίπτωςθ µθ υποβολισ του µθτρϊου, θ διαδικαςία επιβολισ των κυρϊςεων, 
τα αρµόδια όργανα, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζµα  

21.3 Για το χρόνο υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου εκτόσ των άλλων που αναφζρονται ςτο άρκρο 171 του Ν4412/2016 : 
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ  

ςυντιρθςι του, ςφµφωνα µε τθν παράγραφο 1 του άρκρου 157 και τθν παρ. 2 του άρκρου 172 του Ν.4412/2016 και µετά 
τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, ορίηεται γενικά ςε δεκαπζντε (15) µινεσ, υπό τθν επιφφλαξθ των 
οριηοµζνων ςτα ζγγραφα τθσ ςφµβαςθσ ςτθν περίπτωςθ που κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφµβαςθσ ιταν θ προςαφξθςθ του 
χρόνου εγγφθςθσ κατά τα οριηόµενα ςτθν περίπτωςθ ςτ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 86 του Ν.4412/2016. Σε εντελϊσ ειδικζσ 
περιπτϊςεισ µπορεί µε τα ςυµβατικά τεφχθ να ορίηεται µεγαλφτεροσ χρόνοσ εγγφθςθσ ενδεχοµζνωσ και µε ιδιαίτερο 
αντάλλαγµα, όχι όµωσ µεγαλφτεροσ από τρία (3) ζτθ. Για ζργα προχπολογιςµοφ δθµοπράτθςθσ µζχρι 250.000 ευρϊ χωρίσ 
ΦΡΑ, εφόςον θ φφςθ των εργαςιϊν το επιτρζπει ι για ζργα που δεν νοείται µακροχρόνια ςυντιρθςι τουσ, µπορεί µε τα 
ςυµβατικά τεφχθ να κακορίηεται χρόνοσ εγγφθςθσ µικρότεροσ των δεκαπζντε (15) µθνϊν. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ αρχίηει από τθ 
βεβαιωµζνθ περάτωςθ των εργαςιϊν αν µζςα ςε δφο (2) µινεσ από αυτι υποβλθκεί από τον ανάδοχο θ τελικι επιµζτρθςθ, 
άλλωσ από τθν θµεροµθνία που υποβλικθκε ι µε οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςυντάχκθκε θ τελικι επιµζτρθςθ.  

21.4 Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να επικεωρεί τακτικά τα ζργα, 
να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ τουσ. Εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν 
κλοπϊν ι βανδαλιςµϊν από τθ χριςθ, εφόςον δεν οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου εκτελοφνται µε ζγκριςθ τθσ 
υπθρεςίασ και θ δαπάνθ αποδίδεται ςτον ανάδοχο ι οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται από τθν υπθρεςία. Αν ο ανάδοχοσ 
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παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων κατά το χρόνο εγγφθςθσ, οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ µπορεί να 
εκτελεςκοφν από τθν υπθρεςία µε οποιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςµό του υπόχρεου αναδόχου ι όπωσ 
αλλιϊσ προβλζπεται ςτα ςυµβατικά τεφχθ. Οι εργαςίεσ και ενζργειεσ ςυντιρθςθσ καταγράφονται ςε ειδικό τεφχοσ ο 
µορφότυποσ του οποίου και θ ςυχνότθτα καταγραφισ προβλζπεται ςτα ςυµβατικά τεφχθ ι ςυµφωνοφνται µε τθν 
διευκφνουςα υπθρεςία.  

21.5 Για τθν Οριςτικι παραλαβι εκτόσ των άλλων ςτο άρκρο 172 του Ν4412/2016 ιςχφουν τα ακόλουκα:  

 α. Στθν οριςτικι παραλαβι εφαρµόηονται οι διατάξεισ για τθν προςωρινι παραλαβι των παραγράφων 3, 5 και 6 του 
άρκρου 170, όςον αφορά τισ αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ για το αντικείµενο τθσ οριςτικισ παραλαβισ.  

 β. Θ οριςτικι παραλαβι γίνεται µετά τθν προςωρινι και τθν πάροδο του χρόνου υποχρεωτικισ από τον ανάδοχο 
ςυντιρθςθσ. Ρρζπει να διενεργθκεί µζςα ςε δφο (2) µινεσ από τότε που λιγει ο χρόνοσ εγγφθςθσ, ςφµφωνα µε το 
άρκρο 171. Αν θ οριςτικι παραλαβι δεν διενεργθκεί µζςα ςε αυτιν τθν προκεςµία, κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςκεί 
αυτοδίκαια εξιντα (60) θµζρεσ µετά τθν υποβολι από τον ανάδοχο ςχετικισ ειδικισ όχλθςθσ για τθ διενζργειά τθσ και 
επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου οι πεικαρχικζσ ποινζσ που προβλζπονται ςτθν παρ. 
3 του άρκρου 141. Αν θ προςωρινι παραλαβι δεν ζχει διενεργθκεί µζχρι τθν οριςτικι παραλαβι, διενεργείται 
ταυτόχρονα προςωρινι και οριςτικι παραλαβι.  

 γ. Κατά τθν οριςτικι παραλαβι θ επιτροπι παραλαβισ παραλαµβάνει το ζργο όςον αφορά τθν καλι κατάςταςθ των 
εργαςιϊν.  

 δ. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου ο ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. Σε περιπτϊςεισ 
ειδικϊν ζργων, µε τα ςυµβατικά τεφχθ µπορεί να ορίηονται πρόςκετεσ ευκφνεσ ι υποχρεϊςεισ του αναδόχου και 
µετάτθν οριςτικι παραλαβι.  

 ε. Οι διατάξεισ τθσ προθγοφµενθσ παραγράφου και τθσ παρ. 3 του άρκρου 178 εφαρµόηονται είτε θ οριςτικι παραλαβι 
διενεργθκεί πραγµατικά είτε ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. ςτ. Θ ςυντζλεςθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ αποτελεί τθν αφετθρία 
τθσ παραγραφισ των απαιτιςεων του αναδόχου από τθν εργολαβικι ςφµβαςθ που δεν ζχουν ιδθ παραγραφεί, 
ςφµφωνα µε τισ ειδικότερεσ διατάξεισ του παρόντοσ νόµου.  

 η. Αν θ παραλαβι ςυντελεςκεί αυτοδίκαια και διαπιςτωκοφν εκ των υςτζρων διαφορζσ ςτισ ποςότθτεσ των εργαςιϊν 
που εκτελζςκθκαν ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να επιςτρζψει το εργολαβικό αντάλλαγµα που ζχει καταβλθκεί για τισ 
εργαςίεσ αυτζσ. θ. Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν οριςτικι παραλαβι κάκε δθµόςιου ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ 
και Υγείασ (Φ.Α.Υ.).  

 
ΑΘΟ 22ο Μητρϊο του ζργου- Οδηγίεσ λειτουργίασ και ςυντήρηςησ  

22.1 Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ, χωρίσ ιδιαίτερθ αµοιβι, µετά τθν θµεροµθνία ζκδοςθσ τθσ Βεβαίωςθσ  

Ρεράτωςθσ των εργαςιϊν µζςα ςε δυο (2) µινεσ να υποβάλει τθν Τελικι Επιµζτρθςθ και το Μθτρϊο του ζργου, το οποίο 
περιλαµβάνει τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου «όπωσ καταςκευάςτθκε» ςφµφωνα µε το άρκρο 170 παρ.2 του Ν.4412/2016. Με 
απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και ∆ικτφων κακορίηεται το περιεχόµενο του «µθτρϊου ζργου», τα τεφχθ, οι 
εκκζςεισ, τα ςχζδια, οι πίνακεσ, τα θλεκτρονικά δεδοµζνα και τα λοιπά ςτοιχεία που το ςυνοδεφουν, κακϊσ και κάκε άλλο 
ςχετικό κζµα.  

Ειδικότερα µετά τθν αποπεράτωςθ του όλου ζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία, διαµζςου του 
Επιβλζποντοσ µθχανικοφ, δφο ςειρζσ ςχεδίων και τευχϊν ςε χαρτί και µε τθν υπογραφι του κακϊσ και δφο αντίγραφα ςε 
θλεκτρονικι µορφι, όλων των ζργων που εκτελζςτθκαν, όπωσ αυτά καταςκευάςτθκαν τελικά, δθλαδι 
ςυµπεριλαµβανοµζνων των τροποποιιςεων και διορκϊςεων, οι οποίεσ ίςωσ ζγιναν ςτα ςχζδια που εγκρίκθκαν αρχικά. 
Συγκεκριµζνα:  

 - Γενικι οριηοντιογραφία υπό κλίµακα 1:5.000 που κα απεικονίηει τθν κζςθ του ζργου όπωσ καταςκευάςκθκε και κα 
περιζχει τα διάφορα χωροςτακµικά ςθµεία που χρθςιµοποιικθκαν κατά τθν καταςκευι του ζργου µε πίνακα των 
υψοµζτρων τουσ, τα διάφορα τοπωνφµια, τισ ονοµαςίεσ των κάκε είδουσ ζργων κ.λ.π.  

 - Οριηοντιογραφίεσ υπό κατάλλθλθ κλίµακα (που κα κακορίηεται από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, ζτςι ϊςτε τα ςχζδια να 
είναι ευανάγνωςτα και να ανταποκρίνονται ςτον προοριςµό τουσ) ςφµφωνα µε τα αντίςτοιχα ςχζδια τθσ µελζτθσ. Οι 
οριηοντιογραφίεσ αυτζσ κα ςυνταχκοφν µε βάςθ τισ αντίςτοιχεσ τθσ µελζτθσ, ςτισ οποίεσ κα γίνουν οι διορκϊςεισ και 
προςαρµογζσ ςε όςεσ κζςεισ εφαρµόςτθκαν τυχόν παραλλαγζσ και τροποποιιςεισ και κα απεικονίηουν όλα τα ζργα που 
καταςκευάςτθκαν .  

 - Μθκοτοµζσ όλων των γραµµικϊν ζργων υπό κατάλλθλθ κλίµακα για τα µικθ και δεκαπλάςια των µθκϊν κλίµακα για τα 
φψθ, ςφµφωνα µε τα αντίςτοιχα ςχζδια τθσ µελζτθσ.  

 - Τυπικζσ διατοµζσ και διάφορεσ λεπτοµζρειεσ ςε κατάλλθλεσ κλίµακεσ και διανεµθµζνεσ ςφµφωνα µε τα αντίςτοιχα 
ςχεδίων τθσ µελζτθσ, που κα απεικονίηουν τα ζργα «όπωσ καταςκευάςκθκαν».  
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 Τα παραπάνω κα παραδίδονται ςε ζντυπθ µορφι και ςε CD-R τα οποία κα είναι αρικµθµζνα και κα φζρουν τα εξισ:  

 α) Το όνοµα τθσ Αναδόχου Εταιρίασ ι Κοινοπραξίασ β) Το Τίτλο των παραδοτζων γ) Τθ κζςθ του καταςκευαςκζντοσ 
τµιµατοσ δ) τθν θµεροµθνία παραγωγισ ε) τα περιεχόµενα των θλεκτρονικϊν µζςων θλεκτρονικά (ςε µορφι αρχείου 
κειµζνου) και ςε ζντυπθ µορφι.  

 Σε όλα τα παραπάνω ςχζδια κα υπάρχει ο αντίςτοιχοσ τίτλοσ κατά τα πρότυπα των ςχεδίων τθσ µελζτθσ, και θ ζνδειξθ: 
ΟΡΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΚΕ.  

 - Τεφχοσ τεχνικισ ζκκεςθσ που κα αναφζρεται ςτισ δυςχζρειεσ που ανζκυψαν κατά τθν καταςκευι, ςε ειδικά τεχνικά 
χαρακτθριςτικά του ζργου, ςτισ ανάγκεσ µελλοντικισ ςυντιρθςθσ, ςτον απολογιςµό ποςοτιτων και κόςτουσ του ζργου, 
όπωσ επίςθσ και ςε κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ κα µποροφςε, µελλοντικά, να χρθςιµεφςει ςτο 
ζργο.  

 -Τεφχοσ µε φωτογραφίεσ από όλεσ τισ φάςεισ του ζργου (και ψθφιακά)  

 - Στο εξϊφυλλο των τευχϊν κα εκτυπωκεί ο τίτλοσ του ζργου, ςφµφωνα µε υπόδειγµα που κα εγκρικεί από τθ 
∆ιευκφνουςα Υπθρεςία. Ραράλειψθ υποβολισ του Μθτρϊου του Ζργου ςυνεπάγεται τθ µθ υπογραφι τθσ, κατά τθν παρ. 
2 του άρκρου 170 του Ν. 4412/2016, τελικισ επιµζτρθςθσ, επί πλζον ςυνεπάγεται τθν ςφνταξθ και εκτφπωςι του από 
τθν Υπθρεςία ςε βάροσ και για λογαριαςµό του Αναδόχου. Οι δαπάνεσ για τθν τιρθςθ και παραγωγι όλων των 
παραπάνω ςτοιχείων του παρόντοσ άρκρου κεωροφνται ότι περιλαµβάνονται ανθγµζνεσ ςτισ τιµζσ προςφοράσ του 
Αναδόχου.  

22.2 Ο ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει, µαηί µε τα ςχζδια από τθν εκτζλεςθ πλιρεισ οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 
εγκαταςτάςεων και ςτα Ελλθνικά, όπωσ και τεχνικά εγχειρίδια και καταλόγουσ ανταλλακτικϊν ςε πζντε (5) αντίτυπα, των 
Μθχανθµάτων που τυχόν εγκαταςτάκθκαν από αυτόν και για κάκε µια κζςθ.  

22.3 Ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επίςθσ φάκελο προεκτίµθςθσ τθσ δαπάνθσ τακτικισ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ, µε βάςθ το 
µθτρϊο του ζργου και εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, που αφοροφν ςε φκορζσ λόγω ςυνικουσ χριςθσ του ζργου.  

22.4 Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι παραλαβι κάκε δθµόςιου ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.), 
ςφµφωνα µε τθν απόφαςθ ∆ΕΕΡΡ/ οικ.433/ 19.9.2000 Β'1176) του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και ∆θµόςιων 
Ζργων.  
 
ΑΘΟ 23ο: Κήρυξη ζκπτωτου  

Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ αν δεν εκπλθρϊνει τισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 160 του 
Ν4412/2016.  

Θ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ και οι ςυνζπειεσ για τον Ανάδοχο, κλπ., κακορίηονται ςτο ίδιο άρκρο 
  
ΑΘΟ 24ο: Ρληροφοριακζσ Ρινακίδεσ  

25.1 Εκτόσ από όςα κακορίηονται ςτθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι Σιµανςθσ εκτελουµζνων ζργων "εντόσ και εκτόσ κατοικθµζνων 
περιοχϊν" (εγκφκλιοσ ∆ΙΡΑ∆/ΟΙΚ/502/1.07.2003), ςθµειϊνεται ότι ο Ανάδοχοσ κα επιβαρυνκεί µε τθ δαπάνθ των προςκζτων 
ενδεικτικϊν και πλθροφοριακϊν πινακίδων που κα τοποκετθκοφν ςτισ ειςόδουσ των περιοχϊν του ζργου και που κα φζρουν 
τον τίτλο τθσ εργολαβίασ, το όνοµα τθσ Ρροϊςταµζνθσ Αρχισ και τθσ ∆ιευκφνουςασ Υπθρεςίασ, το όνοµα του Αναδόχου και το 
όνοµα του µελετθτι του ζργου, κακϊσ και οιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που κα ηθτιςει θ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία.  

25.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετεί ςε δυο (2) τουλάχιςτον εµφανι ςθµεία, πινακίδεσ που να αναγράφουν όλα τα 
απαιτοφµενα ςτοιχεία του ζργου που αναφζρονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο- για τισ κζςεισ τουσ, διαςτάςεισ τουσ κλπ 
ςτοιχεία, κατόπιν ςυνεννόθςθσ µε τθν Υπθρεςία.  
 

 Θεωρικθκε   Συντάχκθκε 
 Ορχομενόσ 10-08-2020   Ορχομενόσ 10-08-2020 
 Θ  πρ/νθ Δ.Τ.Υ.    

     
     

     
 Λεμονιά Σταματάκθ   Γρθγόρθσ Θλιόπουλοσ 
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