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Άρκρο 1 Αντικείμενο 
Θ παροφςα Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά ςτουσ γενικοφσ και ειδικοφσ 

ςυμβατικοφσ όρουσ, με βάςθ τουσ οποίουσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπϊν τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, κα εκτελεςτεί από τον ανάδοχο που κα αναδειχκεί για 
το ζργο «Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων ςτισ οδοφσ Αλαμάνασ και Βουλγαροκτόνου 
πόλθσ Καβάλασ» προχπολογιςμοφ 150.000,00 € από τα οποία 19.535,31 € είναι Γ.Ε. και Ο.Ε., 
19.209,72 € είναι οι απρόβλεπτεσ δαπάνεσ και 2.725,47 € θ ανακεϊρθςθ. Το αντικείμενο του 
ζργου περιγράφεται αναλυτικά ςτθν τεχνικι περιγραφι. 

 
Άρκρο 2 Επικοινωνία – Κοινοποίθςθ Εγγράφων 
Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ςτον 

κφριο του ζργου (και ςτθν επιβλζπουςα υπθρεςία) τθν ζδρα του και τθν ακριβι διεφκυνςθ του 
κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ αυτισ (άρκρο 135 ν. 4412/16). Με διλωςθ του ο ανάδοχοσ του ζργου 
διορίηει και τον αντίκλθτό του, υποβάλλοντασ ςυγχρόνωσ με τθ διλωςθ διοριςμοφ και ζγγραφο 

αποδοχισ του διοριςμοφ από τον αντίκλθτο. Ο αντίκλθτοσ πρζπει να είναι κάτοικοσ Καβάλασ. 
Ρροσ αυτόν κοινοποιοφνται τα ζγγραφα τθσ υπθρεςίασ. Κάκε αλλαγι αντικλιτου ι τυχόν 
πλθρεξοφςιου, κακϊσ και κάκε μεταβολι τθσ διεφκυνςισ του ι του αναδόχου κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να αναφζρεται αμζςωσ ςτον εργοδότθ και ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία 
τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλασ.  

 
Άρκρο 3  Θεςμικό πλαίςιο - Προδιαγραφζσ - Κανονιςμοί που διζπουν τθ ςφμβαςθ 
3.1 Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 Π.Δ. 171/87 «Πργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε 
κζματα ζργων που εκτελοφνται από τουσ οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) και άλλεσ 
ςχετικζσ διατάξεισ». 

 ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 ν. 3193/03 (ΦΕΚ 266 Α/2003) «Κανόνεσ τιμολόγθςθσ, ρυκμίςεισ Φ.Ρ.Α. θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

 ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308 Α/2003) «Άδεια δόμθςθσ, πολεοδομικζσ και άλλεσ διατάξεισ 
κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων». 

 ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α/2004) «Μειοδοτικό ςφςτθμα ανάκεςθσ των Δθμοςίων Ζργων 

και ςυναφείσ διατάξεισ». 

 ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30A/2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 
αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων». 

 ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279Α/2005) «Τροποποίθςθ του ν. 3310/05 “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ 

τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων”». 

 Εγκφκλιοσ 36/2005 (Δ17α/08/158/ΦΝ 437) ΥΡΕΧΩΔΕ «Διαχείριςθ των “επί – ζλαςςον” 

δαπανϊν ςτισ ςυμβάςεισ δθμοςίων ζργων». 

 Εγκφκλιοσ 38/2005 ΥΡΕΧΩΔΕ «Συμπλιρωςθ, αναμόρφωςθ και επικαιροποίθςθ τθσ 
Εγκυκλίου 37/1995 “περί εκπόνθςθσ μελετϊν Δθμοςίων ζργων“» (Οδθγόσ εκπόνθςθσ μελετϊν 
Δθμοςίων ζργων). 
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 ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2006) «Τροποποιιςεισ ςτθ νομοκεςία για το Εκνικό 
Κτθματολόγιο, για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων ζργων και μελετϊν και άλλεσ 
διατάξεισ». 

 ν. 3463/06 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

 Εγκφκλιοσ 20/2006 (Δ17γ/03/114/ΦΝ 443) ΥΡΕΧΩΔΕ «Τροποποιιςεισ νομοκετικοφ 
πλαιςίου ζργων και μελετϊν». 

 Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64Α/16-03-2007) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ 
διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ “Ρερί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν”» όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν οδθγία 
2005/51/ΕΚ τθσ επιτροπισ και τθν οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
ςυμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005. 

 ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

 ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

 ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα 
για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ 
(ΑΕΚΚ)». 

 ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012) «υκμίςεισ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, Μεταφορϊν, 
Δθμοςίων Ζργων και άλλεσ διατάξεισ».  

 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) «υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ 

και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ». 

 Εγκφκλιοσ 26/2012 «Δθμοςίευςθ απόφαςθσ Αναπλ. Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων με κζμα: «Ζγκριςθ τετρακοςίων 
ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα 
Δθμόςια Ζργα». 

 Εγκφκλιοσ 27/2012 (ΦΕΚ 2221Β/2012) «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) 
Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια 
Ζργα». 

 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/2013) «Διαμόρφωςθ Φιλικοφ Αναπτυξιακοφ Ρεριβάλλοντοσ 

για τισ Στρατθγικζσ και Ιδιωτικζσ Επενδφςεισ και άλλεσ διατάξεισ». 

 ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

 ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο 

πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ». 

 ν 4278/2014 (ΦΕΚ 157 Αϋ) «Φάροι, Στρατολογία και άλλεσ διατάξεισ». 

 ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Αϋ) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 
οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 
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 ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α) «υκμίςεισ κεμάτων Μεταφορϊν, Τθλεπικοινωνιϊν και 
Δθμοςίων ζργων και άλλεσ διατάξεισ». 

 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ 
τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν 
υγεία». 

 Σο με αρικμό πρωτ. ΔΚΠ 839/28-06-2017 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Κανόνων και 
Ποιότθτασ, Σμιμα Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ και Σιμολόγθςθσ ζργων, του Τπουργείου Τποδομϊν 
και Μεταφορϊν, ςχετικά με τισ «Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν αποηθμίωςθ για τθν εναπόκεςθ – 
απόρριψθ πάςθσ φφςεωσ προϊόντων κακαίρεςθσ, κατεδάφιςθσ και εκςκαφισ ςε χϊρουσ που 
πλθροφν τουσ ιςχφοντεσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ». 

Συμπλθρωματικά ιςχφουν και οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ 
Υπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι και λοιπζσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, Εγκφκλιοσ κ.λπ.) που διζπει τθν εκτζλεςθ 
του υπόψθ ζργου, ζςτω και αν δεν αναφζρεται ρθτά παραπάνω. 

 
Άρκρο 4 φμβαςθ καταςκευισ ζργου – Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ – Επίβλεψθ 
4.1  φμβαςθ καταςκευισ ζργου – υμβατικό αντικείμενο 

4.1.1  Γενικά 

Με τον όρο “Σφμβαςθ” νοείται θ Σφμβαςθ ανάκεςθσ του Ζργου ςτον Ανάδοχο, που 
περιλαμβάνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν, τθν εκτζλεςθ των 
ςυμπλθρωματικϊν ερευνϊν και τθν εκτζλεςθ όλων των καταςκευϊν που περιγράφονται ςτθν 

Τεχνικι Ρεριγραφι, περιλαμβανομζνων όλων των δευτερευόντων, των ςυνοδϊν και λοιπϊν 
ςυναφϊν ζργων, κακϊσ και τθσ ςυντιρθςισ τουσ, όλων αυτϊν με μζριμνα και δαπάνθ του 
Αναδόχου. 

Θ ςφμβαςθ για τθν καταςκευι του ζργου κα υπογραφεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο 
άρκρο 135 του ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με το ςχετικό άρκρο τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ «Σφμβαςθ» ςυνίςταται από το ομϊνυμο κείμενο και από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, τα 
οποία με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακίςτανται ςυμβατικά και αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ. 

Τα Συμβατικά Τεφχθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των όρων τουσ, 
κακορίηονται ςτθν Διακιρυξθ (άρκρο 5). 

Οι όροι «Σφμβαςθ», «Σφμβαςθ Ρραγματοποίθςθσ του Ζργου» και «Εργολαβικό 
Συμφωνθτικό» χρθςιμοποιοφνται ταυτόςθμα. 

 
4.1.2 υμβατικό αντικείμενο 

Το «Συμβατικό Αντικείμενο» ςυνίςταται ςτθν ανάλθψθ και εκπλιρωςθ από τον Ανάδοχο 
όλων των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ και τα αναπόςπαςτα Συμβατικά τθσ 
Τεφχθ. Μεταξφ των υποχρεϊςεων αυτϊν περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 
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 Θ πραγματοποίθςθ όλων των καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων, εξοπλιςμϊν κ.λπ. που 
περιλαμβάνονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι, ςφμφωνα με τισ μελζτεσ δθμοπράτθςθσ και τισ 
μελζτεσ που κα εκπονθκοφν, όπωσ αυτζσ εγκρικοφν από τον ΚτΕ, κακϊσ και τα λοιπά ςυμβατικά 

τεφχθ. 

 Θ ςυντιρθςθ του Ζργου με μζριμνα και δαπάνεσ του ςε όλθ τθ διάρκεια του Χρόνου 

Εγγφθςθσ. 

 Θ χρθματοδότθςθ του Ζργου, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του για τα ενδιάμεςα 
διαςτιματα εν όψει των περιοδικϊν πλθρωμϊν εκ μζρουσ του ΚτΕ, τθσ εκτζλεςθσ 
προκαταρκτικϊν εργαςιϊν για τισ οποίεσ δεν προβλζπονται τμθματικζσ πλθρωμζσ, κ.λπ. 

 
4.2 Εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ 

4.2.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για παροχι εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και ςυντιρθςθσ 
κατά το χρόνο εγγφθςθσ του Ζργου και τθσ Σφμβαςθσ εν γζνει, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 302 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 118 του ν. 4782/2021 και όπωσ 

ορίηεται ςτο άρκρο 17 του Τεφχουσ Διακιρυξθσ. 

4.2.2 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 21 του ν. 
4782/2021, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

4.2.3 Σε κάκε τυχόν ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ που υπογράφεται ςτα πλαίςια τθσ 
αρχικισ ςφμβαςθσ, κα κατατίκεται από τον Ανάδοχο ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ “καλισ 
εκτζλεςθσ”, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό επί του ποςοφ τθσ ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., ίςο με το ποςοςτό τθσ παραγράφου 4.2.2. 

4.2.4 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιςτωτικά 
ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ – μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου 
Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με τον ν. 2513/1997 (Α’139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό 
του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 

4.2.5 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ του άρκρου 302 του ν. 
4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 118 του ν. 4782/2021, και κα απευκφνονται προσ 
τθν Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλασ. 

4.2.6 Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του άρκρου 138 του ν. 
4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 59 του ν. 4782/2021, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται 
και οι απαιτιςεισ, που απορρζουν από τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου προσ τισ αςφαλιςτικζσ 
επιχειριςεισ ι ιδρφματα ι οργανιςμοφσ είτε αςφάλιςθσ προςωπικοφ, είτε επιχειριςεισ που 

ζχουν εκδϊςει τα αςφαλιςτιρια. 

4.2.7 Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ των ανωτζρω παραγράφων 4.2.2 και 4.2.3 
μειϊνονται ι επιςτρζφονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ § 6 του άρκρου 302 του ν. 4412/16, 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 118 του ν. 4782/2021. 

Θ επιςτροφι όλων των εγγυιςεων κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του 
ζργου και τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου με τθν πλθρωμι του τελικοφ λογαριαςμοφ 
από τον ΚτΕ. 
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4.2.8 Διευκρινίηεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ι εν ελλείψει τοιοφτου από τισ 
εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ο Κ.τ.Ε. κα παρακρατεί ι κα εκπίπτει οποιοδιποτε ποςό οφείλεται 
από τον Ανάδοχο για επιβλθκείςεσ ποινικζσ ριτρεσ και οποιεςδιποτε άλλεσ απαιτιςεισ 

ςφμφωνα με τθν ανωτζρω § 4.2.6. 

Οι μειϊςεισ των εγγυιςεων τθσ § 4.2.6 δε κα γίνονται ι κα γίνονται ςε ανάλογα 
μειωμζνο φψοσ, αν ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ των οφειλϊν που αναφζρκθκαν παραπάνω. 

 
4.3 Επίβλεψθ 

4.3.1 Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ, που εκπροςωπείται από το 
προςωπικό Επίβλεψθσ του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτουσ 
Επιβλζποντεσ και ςε όλουσ τουσ εντεταλμζνουσ για τθν επίβλεψθ του Ζργου υπαλλιλουσ τθσ 
Υπθρεςίασ, ςτα εργοτάξια, λατομεία, αποκικεσ, εργοςτάςια κλπ. Το ίδιο ιςχφει και για όποιον 
άλλο, ςτον οποίο θ Υπθρεςία κα δϊςει ςχετικι ζγκριςθ. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να 
ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, που δίνονται για τθν άρτια, εφρυκμθ 
και ζντεχνθ εκτζλεςθ του Ζργου και οφείλει να διευκολφνει τθν επίβλεψθ και το προςωπικό τθσ 

Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ ςτθν άςκθςθ των ελζγχων κ.λπ. 

4.3.2 Το ότι θ Υπθρεςία επιβλζπει το Ζργο δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από 
οποιαδιποτε ευκφνθ, που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι και τουσ ιςχφοντεσ 
Νόμουσ, Διατάξεισ κλπ, οφτε εξαςκενίηει τισ πλιρεισ και αποκλειςτικζσ ευκφνεσ του και 
υποχρεϊςεισ του που επιτάςςουν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ, τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ., τθσ 
Τ.Ρ. και των λοιπϊν Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ. 

 
Άρκρο 5  Προκεςμία αποπεράτωςθσ του ζργου – Ποινικζσ ριτρεσ 
5.1 Συνολικι προκεςμία 

Για τθν περάτωςθ όλου του ςυμβατικοφ αντικειμζνου όπωσ περιγράφεται ςτα τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ ορίηεται ςυνολικά προκεςμία ζξι (6) μθνϊν, από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

5.2 Τμθματικζσ και λοιπζσ προκεςμίεσ 

5.2.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ: 

- να ζχει ςυντάξει και υποβάλει ςτθν υπθρεςία για ζγκριςθ το «Χρονοδιάγραμμα 
καταςκευισ του ζργου» όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 14 τθσ παροφςθσ Ε.Σ.Υ  

- να ζχει ςυντάξει και υποβάλει ςτθν υπθρεςία για ζγκριςθ το «οργανόγραμμα του 
εργοταξίου» μζςα ςε (1) μινα από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ςτο οποίο κα 
περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα 
περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

- να τθριςει αν υπάρχουν αποκλειςτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ και ενδεικτικζσ 
τμθματικζσ προκεςμίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 147 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το 

άρκρο 66 του ν. 4782/2021. 

Ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ 

 1θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία. Μετά το πζρασ των δζκα πζντε (15) θμερϊν και όχι 
αργότερα από τισ τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ζχει ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ το Χρονοδιάγραμμα 
Καταςκευισ του Ζργου, 

 2θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία. Πχι αργότερα από ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι 

του ςυμφωνθτικοφ να ζχει ολοκλθρϊςει τισ τοπογραφικζσ εργαςίεσ οριηοντιογραφικά και 
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υψομετρικά και να τισ ζχει προςκομίςει ςτθν υπθρεςία για ζλεγχο μαηί με τισ παρατθριςεισ και 
διορκϊςεισ.  

 3θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία. Πχι αργότερα από ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ να ζχει ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ για τθν καταςκευι των αγωγϊν και φρεατίων, 
επιχϊςεισ και αποκατάςταςθ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων όλου του προβλεπόμενου δικτφου. 

 
5.3 Yπζρβαςθ τθσ παραπάνω ςυνολικισ προκεςμίασ ςυνεπάγεται τθν επιβολι ποινικισ 

ριτρασ ςφμφωνα με το άρκρο 148 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 67 του ν. 
4782/2021. Οι ποινικζσ ριτρεσ καταπίπτουν υπζρ του κυρίου του ζργου, αν ο ανάδοχοσ υπερβεί, 
με υπαιτιότθτα του, τθν ςυνολικι και τισ τυχόν τεκείςεσ τμθματικζσ προκεςμίεσ καταςκευισ του 
ζργου. Οι ποινικζσ ριτρεσ καταπίπτουν με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ 
Τπθρεςίασ και παρακρατοφνται από τον αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό του ζργου. Θ 
κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ και των αποκλειςτικϊν 
τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν ανακαλείται. Οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των ενδεικτικϊν 
τμθματικϊν προκεςμιϊν ανακαλοφνται υποχρεωτικά αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθν ςυνολικι 
προκεςμία και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ τθσ. 

5.4 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. 

5.5 Για τθν χοριγθςθ παράταςθσ απαιτείται ζγκαιρθ αίτθςθ του αναδόχου ϊςτε το 
ςχετικό αίτθμα να εγκρικεί μζςα ςτθν αρχικι ςυμβατικι προκεςμία. 

5.6 Ραράταςθ των προκεςμιϊν γίνεται μόνον φςτερα από ζγκριςθ τθσ προϊςταμζνθσ του 
ζργου αρχισ, αν οι κακυςτεριςεισ δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Γεγονότα 
ανωτζρασ βίασ αναςτζλλουν τθν πάροδο των προκεςμιϊν του παρόντοσ, εφόςον ο ανάδοχοσ 

υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ εντόσ δζκα (10) θμερϊν, ευκφσ μόλισ τοφτα εμφανιςτοφν. Επί τθσ 
αίτθςθσ του αναδόχου αποφαςίηει θ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 
δζκα (10) θμερϊν, άλλωσ τεκμαίρεται θ αποδοχι τθσ αίτθςθσ. Θ παράταςθ δεν δφναται ςε καμία 
περίπτωςθ να υπερβεί το ζνα δζκατο (1/10) τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ 
του ζργου για ςυμβάςεισ με διάρκεια μεγαλφτερθ του ενόσ ζτουσ, άλλωσ, για ςυμβάςεισ 
μικρότερθσ διάρκειασ, τισ τριάντα (30) θμζρεσ, (παρ. 7 άρκρο 147 ν. 4412/16, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 66 του ν. 4782/2021).  

5.7 Θ ςυνολικι προκεςμία υπολογίηεται με βάςθ τθν αρχικι ςυμβατικι προκεςμία και τισ 
τυχόν παρατάςεισ που εγκρίκθκαν φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου μζςα ςτθν αρχικι 
ςυμβατικι προκεςμία και δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτά του.  

 
Άρκρο 6  Ζκπτωςθ του Αναδόχου 

Αν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται 
με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τον νόμο, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 160 του ν. 
4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 78 του ν. 4782/2021. 

Θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν ςυντρζχει μία από τισ 
παρακάτω περιπτϊςεισ:  

6.1 Κακυςτεριςει υπαίτια, πζραν του μθνόσ από τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ: 

 τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ι 
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 τθν υποβολι του αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ. 

6.2 Υπερβεί, με υπαιτιότθτα του, για χρόνο περιςςότερο του μθνόσ, τον προβλεπόμενο ςτθ 

ςφμβαςθ χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργοταξιακισ του ανάπτυξθσ. 

6.3 Υπερβεί με υπαιτιότθτα του, κατά δφο τουλάχιςτον μινεσ, ζςτω και μια αποκλειςτικι 
προκεςμία του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ. Κατ’ εξαίρεςθ, αν θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
κακυςτερεί, αλλά ο ανάδοχοσ ζχει ιδθ εκτελζςει εργαςίεσ που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 
τουλάχιςτον ογδόντα τοισ εκατό (80%) του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, όπωσ ζχει διαμορφωκεί με 
τισ τυχόν υπογραφείςεσ ςυμπλθρωματικζσ ςυμβάςεισ, είναι δυνατι θ χοριγθςθ παράταςθσ των 
προκεςμιϊν προσ το ςυμφζρον του ζργου, ζςτω κι αν θ κακυςτζρθςθ των εργαςιϊν οφείλεται ςε 
υπαιτιότθτα του. Θ παράταςθ χορθγείται ςτθ περίπτωςθ αυτι χωρίσ ανακεϊρθςθ τιμϊν και με 
επιβολι των προβλεπόμενων ςτισ διατάξεισ του άρκρου 148 του ν. 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε 
με το άρκρο 67 του ν. 4782/2021. 

6.4 Οι εργαςίεσ του είναι κατά ςφςτθμα κακότεχνεσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιεί δεν 
ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ. Για να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν 

πρζπει να ζχει προθγθκεί, τουλάχιςτον μία φορά, θ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 159 του 
ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 77 του ν. 4782/2021, για τθν αποκατάςταςθ των 
κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί, ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν 
θ ζνςταςθ του αναδόχου. 

6.5 Ραρεκκλίνει επανειλθμμζνα από τα εγκεκριμζνα ςχζδια ι παραλείπει ςυςτθματικά τθν 
τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ των εργαηομζνων ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Για να 
κινθκεί θ διαδικαςία ζκπτωςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ κοινοποίθςθ δυο (2) 
τουλάχιςτον ςχετικϊν εγγράφων προειδοποιιςεων τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ προσ τον 
ανάδοχο. 

Θ παραπάνω περίπτωςθ 6.3 εφαρμόηεται αναλογικά και ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ των 
ενδεικτικϊν προκεςμιϊν εκτζλεςθσ του ζργου. 

6.6 Διαπιςτωκεί ότι προςκόμιςε πλαςτι εγγυθτικι επιςτολι (Εγκφκλιοσ 11/16.5.2012). 

 
Άρκρο 7 Πεικαρχικζσ ευκφνεσ Διοικθτικϊν οργάνων 
Θ υπαίτια παράλειψθ οφειλόμενθσ ενζργειασ από όργανα του Φορζα καταςκευισ του 

ζργου αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα. 

Οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ των οργάνων τθσ Διοίκθςθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
άρκρο 141 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 60 του ν. 4782/2021. 

 
Άρκρο 8   Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου και ευκφνεσ 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακ' όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων να παρακολουκεί 

αυτό προςωπικά εφόςον είναι τθσ ειδικότθτάσ του ι με ειδικά εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπό 
του, αντίςτοιχου προσ το αντικείμενο ειδικότθτασ διπλωματοφχο μθχανικό ι πτυχιοφχο μθχανικό 

Τ.Ε. κατάλλθλο από απόψεωσ εμπειρίασ κ.λπ. για τα υπ' όψθ ζργα, τον οριςμό του οποίου κα 
πρζπει να εγκρίνει και θ Διευκφνουςα Υπθρεςία.  

8.1 Ο ανάδοχοσ, ι ο διευκφνων αντί αυτοφ, του ζργου, υποχρεοφται να ςυνοδεφει, κατά 
τισ μεταβάςεισ ςτα ζργα τον επιβλζποντα, διευκφνοντα ι επικεωροφντα αυτά τεχνικό υπάλλθλο 
τθσ Υπθρεςίασ. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο ςε τρίτον μζρουσ ι όλου του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου χωρίσ ζγκριςθ.  

8.2 Ο ανάδοχοσ εκτόσ από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ευκφνεται και για κάκε ηθμία 
που γίνεται ςτον κφριο του ζργου ι ςε οποιοδιποτε τρίτον.  
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Τα χρθςιμοποιοφμενα από τον εργολάβο υλικά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα είναι 
αρίςτθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν «Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (ΤΣΥ)», ςτισ 
εγκφκλιεσ διαταγζσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, κακϊσ επίςθσ και ςτο άρκρο 159 του ν. 

4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 77 του ν. 4782/2021. Τα δοκίμια κα λαμβάνονται 
παρουςία του επιβλζποντα και του αναδόχου, κα παραδίδονται δε παρουςία του επιβλζποντα ι 
εκπροςϊπου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλασ ςτο εργαςτιριο δοκιμϊν υλικϊν τθσ Ρεριφζρειασ Αν. 
Μακεδονίασ-Θράκθσ ι άλλο εργαςτιριο που κα επιλεγεί, ςφμφωνα με πρόταςθ που κα 
υποβάλλει ο ανάδοχοσ για εργαςτιριο που κατζχει τα κατάλλθλα προςόντα, μετά από ζγκριςθ 
από τθν Υπθρεςία. Δοκίμια που παίρνονται απουςία του επιβλζποντα ι προςκομίηονται ςτο 
εργαςτιριο από τον ανάδοχο δεν γίνονται αποδεκτά. Τισ ςχετικζσ δαπάνεσ των δοκιμίων όπωσ 
επίςθσ και τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των βλαβϊν (π.χ. οπϊν) που πικανόν να προκφψουν από 
τθ λιψθ τουσ επιβαρφνεται ο ανάδοχοσ. 

8.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επάρκεια ςε εργατικά χζρια και μθχανικά μζςα 
και εν ανάγκθ να εφαρμόηει και νυχτερινά ςυνεργεία και εργαςία κατά τισ εξαιρζςιμεσ θμζρεσ 
για τθν καλι και εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου, χωρίσ για το λόγο αυτό να δικαιοφται καμιάσ 

προςκζτου αποηθμιϊςεωσ. Θ Υπθρεςία μπορεί ςε κάκε ςτιγμι να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν 
αφξθςθ των ςυνεργείων του και τον αρικμό των απαςχολουμζνων μθχανικϊν μζςων αν κρίνει 
ότι ο αρικμόσ προόδου του ζργου δεν είναι ικανοποιθτικόσ. Οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν με 
όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ. Οι χρθςιμοποιοφμενοι, από τον ανάδοχο, τεχνίτεσ πρζπει να 
είναι ανεγνωριςμζνθσ ειδικότθτασ και εμπειρίασ. Θ Υπθρεςία μπορεί να διατάξει τθν 
αντικατάςταςθ ι τθν άμεςθ απομάκρυνςθ των απεικϊν, ανικάνων ι μθ τιμίων τεχνιτϊν, 
εργατϊν ι οποιουδιποτε άλλου από το προςωπικό του εργολάβου. Αν κατά τθν διάρκεια τθσ 
καταςκευισ του ζργου ο ανάδοχοσ αντιμετωπίςει ςυνκικεσ ι εμπόδια που δεν είχαν 
προβλεφκεί από τθ ςφμβαςθ, οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Υ.Α. 
Καβάλασ, υποβάλλοντασ ςυγχρόνωσ και προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ. Ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί προσ τισ διαταγζσ τθσ Υπθρεςίασ, εφαρμοηομζνων ςε περίπτωςθ 
διαφωνίασ των διατάξεων του άρκρου 17 του Ρ.Δ. 171/87. 

8.4 Ο ανάδοχοσ δεν αποηθμιϊνεται για οποιαδιποτε βλάβθ, φκορά ι απϊλεια υλικϊν, 

που κα ςυμβεί εκτόσ του ςυμβατικοφ χρόνου περαιϊςεωσ του ζργου.  

8.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται όπωσ με δικζσ του δαπάνεσ εγκαταςτιςει ςτο εργοτάξιο 
όλα τα προβλεπόμενα από τουσ όρουσ υγιεινισ των άρκρων 109 και 110 του ΡΔ 1073/1981. 

8.6 Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ να μεριμνιςει για 
τθν ανεφρεςθ προσ χρθςιμοποίθςθ πθγϊν λιψεωσ αδρανϊν υλικϊν ι άλλων υλικϊν (άρκρο 138 
παρ.10 ν. 4412/16) κακϊσ και για τθν ζκδοςθ κάκε κατά νόμο αδείασ (εκτόσ τθσ αδείασ τθσ 
απαιτουμζνθσ για τθν ανζγερςθ οικοδομισ) κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά 
υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των διατάξεων περί τθσ εκτελζςεωσ των εργαςιϊν, που ιςχφουν.  

8.7 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν από 
άλλουσ εργολάβουσ που χρθςιμοποιοφνται από τον κφριο του ζργου ςε εργαςίεσ που δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςυμβατικό του αντικείμενο και διευκολφνει αυτι, με τα 

χρθςιμοποιοφμενα απ' αυτόν μζςα (ικριϊματα κ.λπ.) και να ρυκμίηει ζτςι τθ ςειρά εκτελζςεωσ 
των εργαςιϊν, ϊςτε να μθ παρεμβάλλεται απ' αυτόν κανζνα εμπόδιο ςτισ εκτελοφμενεσ 
εργαςίεσ από τον κφριο του ζργου ι άλλουσ εργολάβουσ. Κατά τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να 
ςυμπεριφζρεται με τα ςυνεργεία ι με τουσ εργολάβουσ των ΟΚΩ που κα εργάηονται ςτθν 
περιοχι ι τισ παρυφζσ περιοχισ του ζργου (άρκρο 138 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με 
το άρκρο 59 του ν. 4782/2021). 

8.8 Ο ανάδοχοσ πάντοτε φυλάςςει και διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ, όλα τα υλικά και 
μζςα οποιαςδιποτε φφςεωσ, των Ο.Τ.Α. ι του Δθμοςίου, κακϊσ επίςθσ και τισ εκτελοφμενεσ απ' 
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αυτόν εργαςίεσ. Πλεσ οι απαιτιςεισ του εργοδότου για τθν περίφραξθ ι τθν απαιτουμζνθ ειδικι 
φφλαξθ τθσ περιουςίασ αυτισ, κα εκτελείται από τον εργολάβο χωρίσ καμία ιδιαίτερθ 
αποηθμίωςθ. Σχετικζσ διαταγζσ τθσ Υπθρεςίασ εκτελοφνται από τον εργολάβο και ςε αντίκετθ 

περίπτωςθ τα μζτρα προςταςίασ φυλάξεωσ ι διατθριςεων λαμβάνονται από τον εργοδότθ 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και οι ςχετικζσ δαπάνεσ καταλογίηονται ςτον εργολάβο.  

8.9 Ο εργολάβοσ οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν προςταςία και 
διαφφλαξθ όλων των κοινωφελϊν κάκε φφςεωσ ζργων που βρίςκονται κοντά ςτα εκτελοφμενα 
ζργα για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ι διακοπι τθσ λειτουργίασ τουσ. Ηθμίεσ που ζγιναν από αμζλεια 
του εργολάβου, επανορκϊνονται αμζςωσ από τον ίδιο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ αποκατάςταςθ 
των ηθμιϊν γίνεται από τον εργοδότθ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του εργολάβου.  

8.10 Ο εργολάβοσ οφείλει να προφυλάςςει και να προςτατεφει τθν υπάρχουςα 
βλάςτθςθ, όπωσ δζνδρα, κάμνουσ και καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ, που βρίςκονται ςτθν περιοχι 
του ζργου, εφ' όςον θ βλάςτθςθ αυτι δεν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ του ζργου, κατά τθν κρίςθ 
του εργοδότθ. Ο εργολάβοσ κα είναι υπεφκυνοσ για κάκε αυκαίρετθ κοπι ι βλάβθ δζνδρων, 
κάμνων και καταςτροφι φυτείασ που κα προκλθκεί από κακό χειριςμό των μθχανθμάτων, τθν 

εναπόκεςθ υλικϊν κλπ. 

8.11 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται με δικζσ του δαπάνεσ, χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ, 
όπωσ προ τθσ παραδόςεωσ προσ χριςθ του όλου ζργου ι κάκε τμιματόσ του, να αφαιρζςει και 
απομακρφνει από τουσ γφρω χϊρουσ τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριϊματα, μθχανιματα, υλικά, 
προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων κ.λπ. κακϊσ επίςθσ να ιςοπεδϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ 
οποίουσ ιταν αποτικζμενα ι εγκατεςτθμζνα κ.λπ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει τα απαιτοφμενα αποδεικτικά παράδοςθσ των 
προϊόντων αποξθλϊςεων και εκςκαφϊν ςε αναγνωριςμζνθ εταιρεία ςυλλογισ και διαχείριςθσ 
Α.Ε.Κ.Κ. 

8.12 Οι δραςτθριότθτεσ του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου υπόκεινται ςτον 
ζλεγχο τθσ επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ, θ οποία αν κρίνει ότι ο ρυκμόσ εκτελζςεωσ τουσ δεν 

ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςυμβάςεωσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ εμπρόκεςμου 
αποπερατϊςεωσ του ζργου ι των τμθμάτων αυτοφ μπορεί να διατάξει τθν λιψθ μζτρων για τθν 
επίςπευςθ τθσ εκτελζςεωσ του ζργου. Θ μθ άςκθςθ του παραπάνω ελζγχου τθσ επιβλζπουςασ 
Υπθρεςίασ δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ για τθν 
εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου.  

8.13 Ρροςωρινά κτίςματα, εργαςτιρια, γραφεία κ.λπ. μποροφν να καταςκευαςκοφν από 
τον εργολάβο χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του εργοδότου. Τα προςωρινά αυτά κτίςματα 
και ζργα κα παραμείνουν ςτθν κυριότθτα του εργολάβου και κα αφαιροφνται με δαπάνεσ του 
μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου. Στθν περίπτωςθ που τα κτίρια κα γίνουν με υλικά του 
εργοδότου, κα παραμείνουν ςτθν ιδιοκτθςία του. Με ζγκριςθ του εργοδότου τα κτίρια και ζργα 
μποροφν να εγκαταλείπονται και να μθ χρειάηεται θ αφαίρεςθ τουσ.  

8.14 Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφει και να ςυντθρεί με δικζσ του 

δαπάνεσ κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ υδρεφςεωσ, που κα εξαςφαλίηουν επαρκι παροχι νεροφ 
για τα ζργα και τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ. 

8.15 Ο εργολάβοσ επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει παροχι θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ για τθν λειτουργία των εγκαταςτάςεων του και για χριςθ των εργαηομζνων ςε 
νυχτερινζσ εργαςίεσ κ.λπ.  

8.16 Εφ' όςον το ζργο εκτελείται με αυτεπιςταςία (απολογιςτικά), τθροφνται τα 
προβλεπόμενα από το ν. 4412/16 άρκρο 177. 
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8.17 Ο ανάδοχοσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτον ΚΑΝ (ΕΚ) 1828/06 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει με τον Κανονιςμό 846/2009 περί δράςεων πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ που πρζπει 
να αναλαμβάνουν τα κράτθ μζλθ ςχετικά με τισ παρεμβάςεισ των διαρκρωτικϊν ταμείων, 

υποχρεοφται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και με δαπάνεσ του να προμθκευτεί και να 
τοποκετιςει, ςτζρεα και καλαίςκθτθ, μία (1) πινακίδα πλθροφόρθςθσ με τα ςτοιχεία του ζργου 
ςε περίοπτθ κζςθ ςτο εργοτάξιο. Θ πινακίδα κα καταςκευαςτεί βάςει ςχεδίου τθσ Υπθρεςίασ με 
ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 2,00 Χ 3,00 μζτρα και κα αναγράφει και κα φζρει όςα ορίηονται ςτον 
ανωτζρω Κανονιςμό. 

8.18 Σε κατάλλθλο ςθμείο, για ςθμειακά ζργα, και ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ για γραμμικά 
ζργα, και ςε εμφανι κζςεισ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικά του ζξοδα να τοποκετιςει 
πινακίδεσ, οι οποίεσ κα αναγράφουν τον τίτλο τθσ αρχισ που εκτελεί τα ζργα, τθν ονομαςία του 
εκτελοφμενου ζργου, τον χρθματοδότθ, τθν επωνυμία του Αναδόχου, του Μελετθτι και τθσ 
Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ. 

8.19 Χωρίσ ςτο παραμικρό να μειϊνεται θ ευκφνθ του αναδόχου, για τθν ικανοποίθςθ 
των όρων αυτοφ του άρκρου θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ςυμπλθρϊνει ενζργειεσ του 

αναδόχου, αν τοφτο απαιτείται ςε βάροσ και για λογαριαςμό του. Θ υπθρεςία μπορεί να αςκιςει 
το δικαίωμα αυτό όταν ο ανάδοχοσ αμελιςει και αποδειχκεί ανίκανοσ να ικανοποιιςει τισ 
απαιτιςεισ αυτοφ του άρκρου. Ρζραν του καταλογιςμοφ των ςχετικϊν δαπανϊν για τθν 
περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν (ενεργειϊν από τθν υπθρεςία), θ μθ ικανοποίθςθ των όρων του 
παρόντοσ άρκρου ςυνιςτά αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά του αναδόχου και επιςφρει τθν 
εφαρμογι ςυμβατικϊν κυρϊςεων, μια από τισ οποίεσ είναι θ επιβολι προςτίμων. 

8.20 Οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςιμανςθσ και εξοπλιςμοφ εκτροπϊν ι παρακάμψεων τθσ 
κυκλοφορίασ για τθν καταςκευι του αγωγοφ κα εκτελοφνται βάςει μελζτθσ ςυνταςςόμενθσ από 
τον Ανάδοχο (χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι) και εγκρινόμενθσ από τθν Υπθρεςία. 

8.21 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ (χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι) να ςυντάξει και να 
υποβάλλει ςτθν υπθρεςία μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν το μθτρϊο του ζργου, ςφμφωνα 
με τισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 136 του νόμου 4070/2012. 

 
Άρκρο 9  Ευκφνεσ Εργολάβου 
Διευκρινίηεται ότι, τόςο για τθν εφαρμογι των μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και 

αντοχι των ζργων μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ αυτϊν, οι δε κάκε φφςεωσ ζλεγχοι που κα 
γίνουν από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςουν τον ανάδοχο τθσ ευκφνθσ αυτισ. Ο ανάδοχοσ είναι 
κακ' ολοκλθρία υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν, τθν 
χρθςιμοποίθςθ αυτϊν και γενικά εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ, των 
οικείων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων.  

Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που κα 
οφείλεται ςτθ μθ λιψθ απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ και πλθμμελι ςιμανςθ των 
εκτελουμζνων ζργων, από τον ίδιο, τουσ υπεργολάβουσ του ι και του προςωπικοφ του. 

 
Άρκρο 10 Σοπογραφικά ςτοιχεία και ζλεγχοι – Χαράξεισ - Σοπογραφικά διαγράμματα 

Καταςκευαςτικά ςχζδια - Λιψθ φωτογραφιϊν 
Ρριν τθν ζναρξθ εκςκαφϊν ι τθν καταςκευι επιχωμάτων (μετά τθν αφαίρεςθ τθσ φυτικισ 

γθσ) ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τθ λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν. 

Ο ανάδοχοσ πριν αρχίςει κάκε μόνιμθ εργαςία, πρζπει να εγκαταςτιςει ζνα 
ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα υψομετρικϊν αφετθριϊν (repers). 
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Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν τθν 
προςωρινι παραλαβι του ζργου να ςυντάξει με δαπάνεσ του και να παραδϊςει ςε δφο (2) 
αντίγραφα ςτθν υπθρεςία και ςε θλεκτρονικι μορφι εκτόσ από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 151 

ν. 4412/16, επιμετρθτικά τεφχθ και ςτοιχεία και τα εξισ:  

 τοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:200 ι 1:1000 ι 1:500 τθσ τελικισ διάταξθσ των 
δικτφων με υψομετρικζσ και οριηοντιογραφικζσ ενδείξεισ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πάρει και να εκτυπϊςει με δαπάνεσ του ζγχρωμεσ 
και αςπρόμαυρεσ φωτογραφίεσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κατά τισ πιο ενδιαφζρουςεσ 
φάςεισ εκτζλεςθσ του ζργου και μετά το πζρασ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
υπθρεςίασ. Οι φωτογραφίεσ αυτζσ πρζπει να είναι ευκρινείσ και καλλιτεχνικζσ και κα 
εκτυπϊνονται ςε δφο αντίγραφα κάκε μια ςε μεγζκυνςθ 18 Χ 27. Με τισ φωτογραφίεσ κα 
παραδίδονται και τα ψθφιακά τουσ αρχεία. 

 

Άρκρο 11 Τποβολι τεχνικϊν ςτοιχείων και δειγμάτων υλικϊν 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ κάκε εργαςίασ να 
προςκομίςει ςτθν υπθρεςία, για προζγκριςθ τθσ παραγγελίασ, του δείγματοσ όλων των βαςικϊν 
υλικϊν και του εξοπλιςμοφ που ενςωματϊνονται ςτο ζργο κακϊσ και όλα τα τεχνικά ςτοιχεία 
(προζλευςθ, διαφθμιςτικά τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτθριςτικά, πιςτοποιθτικά ποιότθτασ 
κ.λπ.) 

Σε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον εργολάβο υλικά απαιτοφμενα για τθν 
εκτζλεςθ των ζργων, ο εργολάβοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ 
επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε αποηθμίωςθ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. 

Ο εργολάβοσ 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 εργολάβο με πρωτόκολλο, 
μετά δε τθν παραλαβι τουσ από τον εργολάβο, αυτόσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε 

βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια που τυχόν κα ςυμβεί ςτα υλικά αυτά. 

Σε ό,τι αφορά τθν καταλλθλότθτα ι μθ των υλικϊν, τα ελαττϊματα και τθν παράλειψθ 
ςυντιρθςθσ του ζργου, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 46 του Ρ.Δ. 609/85 και των 
άρκρων 7 και 21 του ν. 1418/84 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςε ςυνδυαςμό με το 
άρκρο 6 παρ. δ του ν. 3263/2004. 

 
Άρκρο 12  Εγκαταςτάςεισ επιχειριςεων και οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ (ΟΚΩ) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζρευνα που κα διεξάγει ςτα γραφεία των 

αρμοδίων ΟΚΩ, να αναηθτιςει ςτοιχεία για τουσ υφιςτάμενουσ, ςτθν περιοχι ζργων, αγωγοφσ 
φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ΔΕΘ, ΟΤΕ, κ.λπ. οι οποίοι εμπλζκονται με το ζργο. 

Θ επαλικευςθ και ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων αυτϊν αποτελεί ευκφνθ του αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποχρεοφται ςτθ λιψθ οδθγιϊν 
και πλθροφοριϊν από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (ΟΤΕ, ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, κ.λπ.) για τυχόν 
αγωγοφσ ι καλϊδια ςτισ κζςεισ των ζργων, κακϊσ και ςτθν αποκάλυψθ και ακριβι 
προςδιοριςμοφ τοφτων πριν από τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ, όπωσ και ςτθν μετζπειτα 
προςταςία των προσ αποφυγι ηθμιϊν, ι αποκατάςταςθ ι αποηθμίωςθ θ οποία κα βαρφνει 
αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 
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Άρκρο 13 Παροχι θλεκτριςμοφ, νεροφ 
Για μόνιμα ζργα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με ευκφνθ, μζριμνα, και δαπάνθ του να 

διεκπεραιϊςει τισ διαδικαςίεσ ςφνδεςθσ των μόνιμων ζργων με τα δίκτυα ΟΚΩ. 

Οι δαπάνεσ των παραπάνω παροχϊν και ςυνδζςεων προσ τουσ δικαιοφχουσ οργανιςμοφσ 
βαρφνει τον ΚτΕ που τισ καταβάλλει είτε απευκείασ ςτουσ οργανιςμοφσ είτε ςτον ανάδοχο, ςτθν 
περίπτωςθ που ο τελευταίοσ ζχει ιδθ προκαταβάλλει το ςφνολο ι μζροσ αυτϊν, μόνο μετά από 
τθν προςκόμιςθ των ςχετικϊν εξοφλθτικϊν αποδείξεων και λοιπϊν νομίμων αποδεικτικϊν 
εγγράφων. 

 
Άρκρο 14 Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ 
Ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα 

ςε προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από δεκαπζντε (15) θμζρεσ και να 
υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ να ςυντάξει και να 
υποβάλλει ςτθν υπθρεςία χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλφει 
ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά μινα τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. Το 

χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν πιο 
πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από 
γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. Θ Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει τθ ςφνταξθ 
χρονοδιαγράμματοσ με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ. 

Θ Δ/νουςα υπθρεςία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιιςει τισ 
προτάςεισ του αναδόχου ςχετικά με τθν ςειρά και τθν διάρκεια καταςκευισ των ζργων ανάλογα 
με τισ δυνατότθτεσ χρονικισ κλίμακασ, των πιςτϊςεων και μζςα ςτα όρια των ςυμβατικϊν 
προκεςμιϊν. 

Θ ζγκριςθ γίνεται ςε δζκα πζντε (15) μζρεσ από τθν υποβολι του χρονοδιαγράμματοσ. Αν 
θ ζγκριςθ, δεν γίνει μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία, ι αν μζςα ςτθν προκεςμία αυτι δεν ηθτιςει 
γραπτά θ Δ/νουςα υπθρεςία διευκρινιςεισ ι αναμορφϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ, το 
χρονοδιάγραμμα κεωρείται ότι ζχει εγκρικεί, εφόςον βζβαια τθρεί τα ςυμβατικά τεφχθ κα τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα 
καταςκευισ του ζργου. 

Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι ποςότθτεσ 
των εργαςιϊν ι ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπει το άρκρο 5 παρ 4 του ν. 1418/84, όπωσ 
τροποποιικθκε από το ν. 2229/94. 

Το χρονοδιάγραμμα κα ςυνοδεφεται από ζκκεςθ, όπου κα περιγράφονται αναλυτικά οι 
μζκοδοι εργαςίασ, τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν και οι αποδόςεισ τουσ, ο αρικμόσ 
των εργατϊν κ.λπ. για τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ, ζτςι που να εδραιϊνουν τθν αξιοπιςτία των 
προτεινόμενων προτάςεων. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνεσ του να παρακολουκεί ανελλιπϊσ τθν εφαρμογι του 
χρονοδιαγράμματοσ κα να το αναπροςαρμόηει κάκε μινα ςτθν περίπτωςθ που κάποια εργαςία 

ξεφφγει από αυτό, οφτωσ ϊςτε να τθρθκεί τελικά πιςτά θ ςυνολικι προκεςμία ι οι παραπάνω 
ταςςόμενεσ ενδεικτικζσ ι τμθματικζσ προκεςμίεσ αποπεράτωςθσ του όλου ζργου. 

Θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου είναι από τισ πιο βαςικζσ 
υποχρεϊςεισ του αναδόχου, κα παρακολουκείται ανελλιπϊσ και αυςτθρά από τθ επίβλεψθ και 
ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 160 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 78 του ν. 
4782/2021. 
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Επίςθσ ζκπτωτοσ μπορεί να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ αν δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ 
υποχρεϊςεισ του για τθν υποβολι του χρονοδιαγράμματοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 6 του ν. 3263/04 και γενικότερα για τθ μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων 

και τθ μθ ςυμμόρφωςθ με τθ ςφμβαςθ και τισ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ.  

 
Άρκρο 15  Αυξομειϊςεισ εργαςιϊν-Νζεσ εργαςίεσ 
15.1 Σε περίπτωςθ ανάγκθσ εκτελζςεωσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν που δεν 

προβλζπονται ςτο ςυμβατικό τιμολόγιο οφτε ςτθν αρχικά αναφερκείςα ςφμβαςθ ιςχφει το 
άρκρο 156 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 75 του ν. 4782/2021. 

15.2 Για τισ ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ κα κατατεκεί ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ όπωσ 
προβλζπεται από το άρκρο 302 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 118 του ν. 
4782/2021. 

15.3 Ο Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ Εργαςιϊν ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 156 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 75 του ν. 4782/2021. 

Ρροκειμζνου να εκτελεςκοφν εργαςίεσ που δεν προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ 
μελζτθ ο Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ ςυνοδεφεται από Ρρωτόκολλο Κανονιςμοφ Τιμϊν Μονάδοσ 
Νζων Εργαςιϊν. (Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) 

Για τισ νζεσ τιμζσ κα εφαρμοςτοφν τα εγκεκριμζνα ςυμβατικά τιμολόγια, τα ενιαία 
τιμολόγια του ΥΡ.ΥΡΟ.ΜΕ που εγκρίκθκαν με τθν: 

υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.3577/ΦΝ 466/4-5-2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και 
Μεταφορϊν «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων» 
(Φ.Ε.Κ. Β’1746/19.05.2017)., όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ςυμπλθρωκεί μζχρι ςιμερα, οι 
αναλφςεισ τιμϊν που ιςχφουν κακϊσ και τα περιγραφικά τιμολόγια κατά τισ άνω διατάξεισ. 

 
Άρκρο 16 Ανακεϊρθςθ τιμϊν 
Για τθ ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του 

άρκρου 153 του Ν 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 72 του ν. 4782/2021.  

Σε κάκε λογαριαςμό για το προςδιοριςμό τθσ ανακεϊρθςθσ κα υποβάλλεται Ρίνακασ 
Διαχωριςμοφ των Εργαςιϊν. 

 
Άρκρο 17 Σεφχθ καταμετριςεωσ-Αφανείσ εργαςίεσ-Χαρακτθριςμοί 
Ο επιβλζπων ςε κάκε επίςκεψι του ςτο ζργο καταμετρά τισ εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν 

από τθν προθγοφμενθ επίςκεψι του, μαηί με τον εκπρόςωπο του αναδόχου που καταχωροφνται 
ςε επιμετρθτικά φφλλα εισ διπλοφν (Βιβλίο Καταμετριςεων), υπογράφονται και από τα δφο μζρθ 
και κακζνα παίρνει από ζνα αντίγραφο. 

Για κάκε εργαςία που δεν μπορεί να καταμετρθκεί ι να ελεγχκεί κατά τθν παραλαβι κα 
ςυντάςςεται πρωτόκολλο παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν. Σαν αφανείσ εργαςίεσ αναφζρονται 

ενδεικτικά οι εκςκαφζσ κεμελίων, γενικζσ εκςκαφζσ, ςωλθνϊςεισ, ςιδθροί οπλιςμοί, κακαιρζςεισ 
κ.λπ., κακϊσ και κάκε άλλθ εργαςία που δεν είναι εμφανισ και καταμετριςιμθ ςτθν τελικι 
μορφι του ζργου. 

Στα πρωτόκολλα αφανϊν εργαςιϊν περιλαμβάνονται οι υπολογιςμοί, τα ςκαριφιματα 
και διαγράμματα για τθν πλιρθ επιμζτρθςθ των εκτελεςκζντων εργαςιϊν. 

Αν οι εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν ζχουν μικρότερεσ διαςτάςεισ των ςυμβατικϊν τότε, αν 
γίνουν τελικά δεκτζσ από τθν υπθρεςία, τα πρωτόκολλα αφανϊν εργαςιϊν κα ςυνταχκοφν με 
βάςθ τισ μικρότερεσ πραγματικζσ διαςτάςεισ. 
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Αν ο επιβλζπων κατά τθν μετάβαςι του ςτο ζργο διαπιςτϊςει ότι υπάρχουν ουςιϊδεισ 
διαφορζσ, ςτισ διαςτάςεισ του ζργου οι οποίεσ μποροφν να επιδράςουν δυςμενϊσ τθν 
ςυμπεριφορά του ζργου προβαίνει ςτθ εφαρμογι των προβλεπόμενων από τθ μελζτθ 

διαςτάςεων. 

Αν από τθ ςφμβαςθ προβλζπονται κονδφλια για τον προςδιοριςμό των επί μζρουσ 
ποςοτιτων των οποίων απαιτείται θ ποςοςτιαία κατανομι, θ επιμζτρθςθ κα γίνεται φςτερα από 
τον προςδιοριςμό των ποςοςτϊν κατανομισ (χαρακτθριςμό εργαςιϊν).Ο χαρακτθριςμόσ των 
εργαςιϊν κα γίνει κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, πριν οι εργαςίεσ αυτζσ γίνουν 
αφανείσ. Ο χαρακτθριςμόσ κα γίνει από επιτροπι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 151 του 
ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 70 του ν. 4782/2021. 

Θ ςφνταξθ και θ υπογραφι των πρωτοκόλλων αφανϊν εργαςιϊν δεν περιορίηει τισ 
αρμοδιότθτεσ τθσ υπθρεςίασ και τθσ επιτροπισ παραλαβισ του ζργου για τον ζλεγχο των 
ποςοτιτων με επιτόπιο ζλεγχο. 

 
Άρκρο 18 Πιςτοποιιςεισ-Πλθρωμζσ 

Οι λογαριαςμοί ςφμφωνα με το άρκρο 187 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 93 του ν. 4782/2021, ςυντάςςονται από τον ανάδοχο και ςυνοδεφονται από αναλυτικι 
επιμζτρθςθ κατά άρκρο των πλιρωσ εκτελεςκζντων εργαςιϊν όπωσ αυτζσ κακορίηονται από το 
ςυμβατικό τιμολόγιο ι τισ εγκρικείςεσ νζεσ τιμζσ μονάδασ. Οι λογαριαςμοί κα εκδίδονται 
ανάλογα με τθν ολικι δαπάνθ του ζργου, τθν προκεςμία εκτζλεςθσ και τθ πρόοδο του και ςε 
χρονικά διαςτιματα ενόσ μθνόσ. Οι λογαριαςμοί κα εκδίδονται για το 20% τουλάχιςτον του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου και δεν κα περιλαμβάνουν θμιτελείσ εργαςίεσ. Στθν ολικι αξία του 
λογαριαςμοφ κα γίνεται κράτθςθ πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ των εκτελεςκζντων 
εργαςιϊν και δζκα τοισ εκατό (10%) επί τθσ αξίασ των προςκομιςκζντων ςτο εργοτάξιο υλικϊν. 

Στουσ εκδιδόμενουσ λογαριαςμοφσ οι πλθρωμζσ για εργαςίεσ επί τθ βάςει τιμϊν μονάδασ 
με ποςοςτό Γ.Ε. και Ο.Ε. υπόκεινται ςτισ παρακάτω επιβαρφνεισ:  

 Φόροσ Δθμοςίου (προπλθρωμι κατά νόμο) 3%. 

 Κράτθςθ 0,1% ςε κάκε πλθρωμι από τον Ανακζτοντα Φορζα υπζρ, ςτο όνομα και για 

λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμόςιων Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ.) και κατατίκεται ςε ειδικό 
τραπεηικό λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου γίνεται από τθν Αρχι (άρκρα 347 παρ. 1 και 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει). 

 Κράτθςθ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του Ο.Ρ.Σ. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., ςφμφωνα 
με το άρκρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 

 Εφόςον δεν ζχουν περιζλκει ςτθν υπθρεςία αποτελζςματα δοκιμϊν (3Α, ςκυρόδεμα, 
αςφαλτικό κ.λπ.) γίνεται κράτθςθ ςτθν αξία των πλθρωμϊν ςε ποςοςτό 30% θ οποία αποδίδεται 
μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων των δοκιμϊν. 

 Αν ςυντρζχουν περιπτϊςεισ επιβολισ ποινικισ ριτρασ, προςτίμων κ.λπ. *κατά τουσ 

όρουσ αυτισ τθσ ΕΣΥ και των λοιπϊν όρων δθμοπράτθςθσ (ΤΣΥ κ.λπ.)+ αυτζσ κα απομειϊνουν το 
πιςτοποιοφμενο ποςό. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 187 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε 
με το άρκρο 93 του ν. 4782/2021, του άρκρου 13 του Ρ.Δ. 171/87 και τθν υπόλοιπθ κείμενθ 
Νομοκεςία. 

 
Άρκρο 19  Μελζτθ των ςυνκθκϊν του ζργου 
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Ο ανάδοχοσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, αποδζχεται ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ 
φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου και τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ που ιςχφουν ςτθν 
περιοχι. Οι ςυνκικεσ αυτζσ αναφζρονται κυρίωσ ςτθν ανεφρεςθ για χρθςιμοποίθςθ πθγϊν 

λιψεων αδρανϊν υλικϊν, ςτισ μεταφορζσ, ςτθ διάκεςθ, διαχείριςθ και επαναποκικευςθ 
υλικϊν, ςτθν φπαρξθ εργατικοφ δυναμικοφ, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ και οδϊν προςπζλαςθσ 
ςτο ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν, ςτθ διαμόρφωςθ και άλλων φυςικϊν ςυνκθκϊν, ςτθ 
διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, ςτο είδοσ τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των 
υπογείων ι υπζργειων υλϊν που μπορεί να χρειαςτοφν πριν από τθν ζναρξθ ι και κατά τθν 
πρόοδο των εργαςιϊν και γενικότερα ςε οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα οποία είναι δυνατόν να 
επθρεάςουν με οποιοδιποτε τρόπο τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Ζχει μελετιςει με κάκε προςοχι τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ Μελζτθσ εφαρμογισ και τα 
τεφχθ Μελζτθσ και δθμοπράτθςθσ του ζργου και ότι κα ςυμμορφωκεί απόλυτα με αυτά για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν καταςκευισ του. 

Αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ παραπάνω 

ειδικζσ ςυνκικεσ και όρουσ καταςκευισ του ζργου και ότι δεν απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ 
που ζχει για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ του προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

Ραράλειψθ του αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία, γφρω από τουσ 
όρουσ που προαναφζρκθκαν, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ 
του με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Άρκρο 20 Αρτιότθτα των καταςκευϊν - Μελζτθ του ζργου - Σροποποιιςεισ Μελζτθσ 
Ο κακοριςμόσ από τα ςτοιχεία τθσ Μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ και 

των προδιαγραφϊν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν 
υποχρζωςθ να πάρει κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των διαφόρων 
καταςκευϊν. 

Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και αν δεν ορίηεται κάτι 
από τα ςχζδια λεπτομερειϊν ι από άλλα ςτοιχειά τθσ εργολαβίασ ι από οδθγίεσ ι διαταγζσ τθσ 
υπθρεςίασ κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου πρζπει να είναι άρτιο, τόςο ωσ προσ τθ 
καταςκευι, τθν αντοχι και καλι εμφάνιςθ του όςο και ωσ προσ τθν άμεςθ ςφνδεςθ του με τα 
υπόλοιπα τμιματα του ζργου. 

Ο ανάδοχοσ πριν τθν εφαρμογι τθσ Μελζτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να επαλθκεφςει όλα τα 
ςτθ διάκεςθ του ςτοιχεία τθσ Μελζτθσ και να εκτελζςει τυχόν ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ κ.λπ. 
προκειμζνου να οριςτικοποιθκοφν τα καταςκευαςτικά ςχζδια του ζργου και ςε περίπτωςθ 
αςυμφωνίασ ι λάκουσ να ηθτιςει ζγκαιρα εγγράφωσ από τον εργοδότθ τθν ςχετικι διόρκωςθ, 
χωρίσ να ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα ςτοιχεία αυτά χωρίσ τθν ζγγραφθ εντολι του 
εργοδότθ. 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ ςυμπλιρωςθ ι επανόρκωςθ ςτο χρόνο που κα ορίςει θ Υπθρεςία, 
αλλιϊσ θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει αυτό ςε βάροσ και για λογαριαςμό του. 

 
Άρκρο 21 Ημερολόγιο - Αποτφπωςθ – Μθτρϊο 

Ημερολόγιο του Ζργου:  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί λεπτομερζσ θμερολόγιο εργαςιϊν και καιρικϊν ςυνκθκϊν, 
ςφμφωνα με το άρκρο 146 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 65 του ν. 
4782/2021.  
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Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθρείται από τον ανάδοχο θλεκτρονικό θμερολόγιο ςε 
ελεφκερο λογιςμικό ευρείασ χριςθσ. Το τεχνικό ςτζλεχοσ του άρκρου 139, που τθρεί με εντολι 
του αναδόχου το θμερολόγιο, γνωςτοποιείται μετά από τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου ςτθ 

διευκφνουςα υπθρεςία. Το θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με 
ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ: 

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

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

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

δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν, αναφορά ςτισ 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, 
κακϊσ και τροποποιιςεισ ι προβλιματα με τισ ρυκμίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςμό, 

θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 

κ) οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ,  

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

ια) οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ,  

ιβ) ζκτακτα περιςτατικά, ιγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι 
τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ, και ιδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό 
πλθροφοριακό ςτοιχείο. 

Το θμερολόγιο του ζργου υπογράφεται με ψθφιακι υπογραφι από τον τθροφντα αυτό 
και αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ςτον 
επιβλζποντα του ζργου. Ο επιβλζπων του ζργου ελζγχει και διορκϊνει το θμερολόγιο, αν 
απαιτείται, και το υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ εντόσ 
δφο (2) εργαςίμων θμερϊν. 

Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ελζγχει τισ εγγραφζσ και δφναται να 
απορρίψει όςεσ εξ αυτϊν κρίνει ωσ ανακριβείσ, ενϊ μπορεί να χορθγιςει εντολι προσ τον 
ανάδοχο για τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο και άλλων ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι άλλων 
ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν τιρθςθ 
και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ηθτθκεί από τθ 
διευκφνουςα υπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι καταςτάςεισ με ςκαριφιματα, 
φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ οπτικϊν μζςων. Σε μεγάλα 

ζργα, για κάκε εργοτάξιο ςε διακριτι γεωγραφικι ενότθτα πρζπει να τθροφνται χωριςτζσ 
θμεριςιεσ αναφορζσ προόδου ι θμερολόγιο, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 
Στισ περιπτϊςεισ μικρϊν ζργων, θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί να ορίςει τθν τιρθςθ του 
θμερολογίου κατά άλλον ςυνοπτικότερο τρόπο, τθν τιρθςι του κατά εβδομάδα ι άλλο χρονικό 
διάςτθμα ι και τθ μθ τιρθςθ θμερολογίου. 

Εφόςον, ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ και 
κοινοποίθςθ του θμερολογίου, επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα που κακορίηεται ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ και δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των εκατό (100) ευρϊ, οφτε ανϊτερθ των 
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πεντακοςίων (500) ευρϊ, για κάκε θμζρα παράλειψθσ, αναλόγωσ με το φψοσ τθσ ςυμβατικισ 
δαπάνθσ του ζργου. Θ ειδικι ποινικι ριτρα επιβάλλεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, φςτερα 
από ειδικι πρόςκλθςθ του προϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο επιβλζπων αναφζρει εγγράφωσ τθν 

παράλειψθ τιρθςθσ. 

Οι εγγραφζσ του θμερολογίου δεν αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ για τα γεγονότα που 
καταγράφονται ςε αυτό, ςυνεκτιμϊνται όμωσ ςε ςυνδυαςμό με τα λοιπά ζγγραφα, εφόςον 
τοφτο φζρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνφει τον χρόνο ςφνταξισ του. 

Θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία μπορεί πάντα να ορίςει τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι 
να ηθτιςει από τον εργολάβο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον κρικεί 
αναγκαίο, είναι δυνατό να ηθτθκεί από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα 
ι καταςτάςεισ με ςκαριφιματα, φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με video ι άλλεσ μεκόδουσ οπτικϊν 
μζςων. 

Ο τρόποσ επιμετριςεων βαςίηεται ςτο περιεχόμενο των αντιςτοίχων άρκρων του 
Τιμολογίου τθσ Μελζτθσ και των διατάξεων τθσ παροφςασ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. 

Ο Ανάδοχοσ καταςκευισ, είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει και να υποβάλει ςτθν 
Υπθρεςία μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν το Μθτρϊο του ζργου. 

Το Μθτρϊο του ζργου, κα πρζπει να περιλαμβάνει απαραίτθτα τα παρακάτω: 

 Το θμερολόγιο του ζργου. 

 Ρλιρθ ςειρά των ςχεδίων του ζργου με τισ διαςτάςεισ όπωσ τελικά εφαρμόςκθκαν και 

που ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά για παράδειγμα κα πρζπει να περιλαμβάνουν, 
οριηοντιογραφία, μθκοτομι, διατομζσ των ςκαμμάτων (με ανάλυςθ τθσ διαμόρφωςθσ κάκε 
ςτρϊςθσ, κακϊσ και των ςτρϊςεων κατά τμιματα οδοςτρωμάτων), όψεισ, κατόψεισ, τομζσ, 
λεπτομζρειεσ ςε κατάλλθλεσ κλίμακεσ των λοιπϊν ζργων ι επί μζρουσ ζργων, που κα αποδίδουν 
τθ κζςθ, τθ μορφι, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ, κακϊσ και τισ ςυνκικεσ 
λειτουργικότθτασ τουσ. Τα παραπάνω ςχζδια κα πρζπει να υποβάλλονται και για τα κάκε είδουσ 

ςυναφι και ςυμπλθρωματικά ζργα. Ζτςι, ςτθν περίπτωςθ ζργων εγκατάςταςθσ αγωγϊν, 
απαιτοφνται να υποβλθκοφν ςχζδια, διάβαςθσ γεφυρϊν, οχετϊν, τοίχων αντιςτιριξθσ, 
διατριςεων (μικροςθράγγων), δομικϊν και Θ/Μ ζργων εγκαταςτάςεων, κζςεων μονίμων 
οργάνων μζτρθςθσ, και λοιπϊν επί μζρουσ ζργων που περιλαμβάνονται και ςυμπλθρϊνουν το 
όλο ζργο. 

 Θ αποτφπωςθ του ζργου και παράδοςθ ςτο Διμο Θάςου, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ 
Τεχνικι Ρροδιαγραφι. Θ αποτφπωςθ κα παραδίδεται με τθν ολοκλιρωςθ του 25, 50, 75, 100% 
των εργαςιϊν. 

 Τεφχοσ ςτοιχείων υψομετρικϊν αφετθριϊν με ενδεικτικά ςχζδια τθσ κζςθσ τουσ. 

 Τεφχοσ ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ όλων των ερευνϊν πεδίου και εργαςτθρίων 

(γεωτεχνικζσ ζρευνεσ, γεωλογικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ, κ.λπ.) κ.λπ. 

 Τεφχοσ για όλεσ τισ δοκιμζσ και διαδικαςίεσ Ροιοτικοφ Ελζγχου με αντίγραφα όλων των 
αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν που ζχουν εκδοκεί (Οίκων Ροιοτικοφ Ελζγχου εξωτερικοφ, ΟΡΕ του 
ζργου, άλλων εργαςτθρίων, κλπ.) ςφμφωνα με τουσ Ειδικοφσ Προυσ Δθμοπράτθςθσ. Ειδικότερα 
κα περιλαμβάνονται και όλοι οι ζλεγχοι λειτουργίασ των δικτφων και Θ/Μ εγκαταςτάςεων. 

 ΣΑΥ – ΦΑΥ 

 Φάκελο εγγυιςεων εξοπλιςμοφ και εργαςιϊν. 
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 Σφνολο αδειϊν που τυχόν εκδόκθκαν κατά τθ Σφμβαςθ και τθν κείμενθ Νομοκεςία: 
Ρ.χ. Διμοι, Ρολεοδομίασ, ΔΕΘ, ΟΤΕ, Ρεριφερειακι Ενότθτα Καβάλασ, Αςτυνομία κ.λπ. 

Ωσ ςτοιχεία του Μθτρϊου Ζργου, νοοφνται εκτόσ από τα ςτοιχεία που αναλυτικά 

αναφζρκθκαν παραπάνω και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία ςε ςχζςθ με το ζργο που ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ςυγκεντρϊςει, επεξεργαςτεί και υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, το εποπτικό υλικό 
τεκμθρίωςθσ τθσ προόδου και προβολισ του ζργου (φωτογραφίεσ, διαφάνειεσ, βίντεο, ταινίεσ, 
ψθφιοποιθμζvο οπτικοακουςτικό υλικό, κ.λπ.), το εγχειρίδιο επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςθσ 
κακϊσ και εγχειρίδιο λειτουργίασ του ζργου και του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ. 

Παράλειψθ υποβολισ του Μθτρϊου του ζργου κεωρείται ουςιϊδεσ ελάττωμα του 
ζργου.  

Τζλοσ, το κάκε Ρ.Ρ.Α.Ε. που ςυνοδεφεται από τισ επιμζρουσ επιμετριςεισ κα πρζπει να 
ςυνοδεφεται και από τα αντίςτοιχα ςχζδια των καταςκευαςμζνων ζργων. 

 

Άρκρο 22  Πρόγραμμα Ποιότθτοσ 

1. Γενικά 

1.1 Απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ Ζργου ςε κάκε 
δθμόςιο ζργο (Καταςκευι ι και Μελζτθ), του οποίου ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ, 
υπερβαίνει το ποςό 1.500.000 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των αποφάςεων 
ΔΕΕΡ/οικ.502/13.10.2000 (Β' 1265), ΔΙΡΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Β' 1013), 
ΔΙΡΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β' 928) του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 
Ζργων. 

1.2 Ο ανάδοχοσ κα λειτουργεί με τεκμθριωμζνεσ διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ ςφμβαςθσ ϊςτε 
να διαςφαλίηεται θ πραγματοποίθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

1.3 Τα Ρρογράμματα Ροιότθτασ κα εφαρμοςτοφν ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που 
επθρεάηουν τθν ποιότθτα του ολοκλθρωμζνου ζργου. 

1.4 Ο ανάδοχοσ κα ορίςει, αναφζροντασ ςτθν Υπθρεςία, ζνα άτομο και ζναν αναπλθρωτι 
του που κα είναι υπεφκυνοι για τθν παρακολοφκθςθ εφαρμογισ Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ του 
ζργου. 

1.5 Ο ανάδοχοσ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα 
υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία προςχζδιο του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ του ζργου προκειμζνου 
εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν να ςυμφωνθκεί θ δομι και το περιεχόμενο. 

Εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει, ςε 
δφο (2) αντίγραφα, το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ για τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ υλοποίθςθσ 
του ζργου, για ζλεγχο, ςχολιαςμό, και ζγκριςθ θ οποία κα πρζπει να γίνει εντόσ δζκα (10) 
θμερϊν από τθσ υποβολισ του. Το Ρρόγραμμα αυτό οφείλει να είναι ςυμβατό με το 
χρονοδιάγραμμα και κα περιλαμβάνει τουσ πόρουσ και τισ μεκοδολογίεσ (ποιόσ, τι, πότε, ποφ) 
καταςκευισ του ζργου (περιγραφι φάςεων ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ 

δραςτθριότθτεσ, κακοριςμό τρόπου οργάνωςθσ, διοίκθςθσ και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωςθσ 
και αρχειοκζτθςθσ ςτοιχείων κατά τθν καταςκευι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ 
ιχνθλαςιμότθτασ δθλαδι να είναι δυνατι θ εκ των υςτζρων αναηιτθςθ όλων των ςτοιχείων για 
ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα του ζργου).  

1.6 Το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ πρζπει να ορίηει τισ επιμζρουσ ευκφνεσ, τα ςθμεία προσ 
επικεϊρθςθ και ζγκριςθ και τισ μεκόδουσ αναφοράσ. 

1.7 Το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ για τα ζργα κα καλφπτει το ςφνολο των εργαςιϊν και 
δραςτθριοτιτων κακϊσ και επιμζρουσ τμθμάτων. Θα περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία: 
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 Οργανόγραμμα εργοταξίου 

 Υποπρογράμματα ενεργειϊν ανά φάςθ καταςκευισ, με επιςιμανςθ των Σθμείων 

Αναμονισ Ζγκριςθσ και των Σθμείων Ραρουςίασ τθσ επίβλεψθσ, κακϊσ και αντίςτοιχων εντφπϊν 

καταγραφισ των ελζγχων. 

 Λεπτομερζσ Ρρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) διαδικαςιϊν. 

 Διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ ςφμβαςθσ από τισ οποίεσ κα διαςφαλίηεται θ δυνατότθτα του 
αναδόχου να ανταποκρίνεται ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

 Κακοριςμό των απαραίτθτων πόρων (προςωπικό, υλικά, εξοπλιςμόσ) για τθν 

ολοκλιρωςθ του ζργου. 

 Εκκζςεισ Μεκοδολογίασ που περιλαμβάνουν λεπτομζρειεσ καταςκευαςτικϊν 
δραςτθριοτιτων ελζγχου ποιότθτασ. 

 Ρρόγραμμα επικεϊρθςθσ και δοκιμϊν υλικϊν εμπορίου και υπεργολαβικϊν 
δραςτθριοτιτων εκτόσ εργοταξίου. 

 Διαδικαςίεσ για καταγραφι όλων των αλλαγϊν ςτισ εργαςίεσ και τα υλικά ςε ςχζςθ με 

τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και για τθ διαχείριςθ δραςτθριοτιτων μθ ςυμμόρφωςθσ κακϊσ και 
διορκωτικϊν δραςτθριοτιτων. 

 Αρχειοκζτθςθ όλων των παραπάνω και διαδικαςίεσ αναφοράσ ςτα παραπάνω αρχεία. 

 

2. Υποπρόγραμμα Δοκιμϊν Ελζγχου Ροιότθτασ 

2.1 Το Υποπρόγραμμα Δοκιμϊν Ελζγχου Ροιότθτασ που είναι μζροσ του προγράμματοσ 
ποιότθτασ, κα αναφζρεται ςτα ανεξάρτθτα τμιματα των καταςκευϊν / εξοπλιςμοφ και κα είναι 
ςε ςυμφωνία με τα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου. Το Υποπρόγραμμα κα περιλαμβάνει 
τουλάχιςτον: 

2.1.1. Πλεσ τισ λεπτομζρειεσ των διαδικαςιϊν και μεκόδων δειγματολθψίασ, δοκιμϊν και 
ελζγχων. 

2.1.2. Συςχετιςμό με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ και τα κριτιρια αποδοχισ. 

2.1.3 Χρονικό κακοριςμό των δραςτθριοτιτων ςχετικά με: 

  τισ δειγματολθψίεσ 

  τουσ ελζγχουσ / δοκιμζσ 

  τισ εγκρίςεισ από τθν Επίβλεψθ 

  τθν υποβολι ςτθν Επίβλεψθ των αποτελεςμάτων (ελζγχων Ι δοκιμϊν υλικϊν και 

καταςκευϊν) και των υπαρχόντων πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ/καταλλθλότθτασ υλικϊν και 
ζτοιμων προϊόντων 

2.1.4 Τα εργαςτιρια ελζγχου 

2.1.5 Τουσ υπευκφνουσ μθχανικοφσ 

2.1.6 Κάκε άλλθ απαραίτθτθ πλθροφορία 

 

2.2 Ο χρονικόσ κακοριςμόσ των παραπάνω δραςτθριοτιτων κα είναι ςφμφωνοσ με το 
Χρονοδιάγραμμα του Ζργου. 
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3. Εργαςτιριο εργοταξίου 

3.1 Οι δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία, κακϊσ και για 
τθν τελικι απομάκρυνςθ του εργαςτθρίου, εφόςον εγκαταςτιςει τζτοιο επιτόπου του ζργου, κα 

βαρφνουν τον ανάδοχο και κα περιλαμβάνονται ανοιγμζνα ςτθν προςφορά του. Πλεσ οι 
απαιτοφμενεσ δειγματολθψίεσ και εργαςτθριακζσ δοκιμζσ είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο είτε 
ςε άλλα εγκεκριμζνα από τθν Υπθρεςία εργαςτιρια κα γίνονται με δαπάνεσ του Αναδόχου 
ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

3.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν είςοδο ςτα εργαςτιρια ςτα εντεταλμζνα 
όργανα τθσ Υπθρεςίασ για τθν παρακολοφκθςθ των δοκιμϊν που κα γίνονται εκεί. 

 

4. Άλλα Εργαςτιρια 

4.1 Πλα τα εργαςτιρια που χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο οφείλουν να είναι ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ των Συμβατικϊν τευχϊν 

4.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διευκολφνει τον ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ ςε όλθ τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ των δοκιμϊν. 

 

5. Ζλεγχοσ του Εξοπλιςμοφ Επικεϊρθςθσ και Δοκιμϊν 

Ο εξοπλιςμόσ επικεϊρθςθσ και δοκιμϊν κάκε εργαςτθρίου δθμόςιου ι ιδιωτικοφ, εντόσ ι 
εκτόσ εργοταξίου πρζπει να είναι επαρκοφσ ποιότθτασ και δυνατότθτασ, και να ςυντθρείται 
επαρκϊσ ώστε να βρίςκεται ςε διαρκι λειτουργία. 

 

6. Αρχεία και υποβολι αποτελεςμάτων, πιςτοποιθτικϊν, προγραμμάτων και άλλων 
παραδοτζων. 

6.1 Θ υποβολι των αποτελεςμάτων του ελζγχου ποιότθτασ ςτθ επίβλεψθ κα γίνεται 

άμεςα. Θα περιλαμβάνει τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ, τισ ςτατιςτικζσ αναλφςεισ και 
ςυμπεράςματα ωσ προσ τθ ςυμφωνία με τισ προδιαγραφζσ. Στο αρχείο του Αναδόχου, κα πρζπει 
να φαίνεται πλιρθσ-ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ από τθ δειγματολθψία μζχρι τισ τελικζσ δοκιμζσ. 

6.2 Ο Ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει τθν Επίβλεψθ ςε εφκετο χρόνο για κάκε λεπτομζρεια που 
αφορά επικεϊρθςθ και δοκιμζσ υλικϊν ι καταςκευισ ι εξοπλιςμοφ και τισ ςχετικζσ 
δειγματολθψίεσ 

6.3 Ο αρικμόσ των ελζγχων που κα γίνουν κα είναι υποχρεωτικά τουλάχιςτον ίςοσ ςε 
είδοσ και αρικμό με τουσ προβλεπόμενουσ από τα άρκρα τθσ Τ.Σ.Υ., κακϊσ και τουσ κανονιςμοφσ 
κ.λπ. ςτουσ οποίουσ αυτά παραπζμπουν.  

Πλα τα αποτελζςματα των ελζγχων κα καταγράφονται ςε πρακτικό, που κα ςυντάςςετε 
και κα αποτελοφν ιδιαίτερο Αρχείο Ελζγχων, ςφμφωνα με τα άρκρα τθσ ΕΣΥ. Τα αποτελζςματα 

των ελζγχων αυτϊν ςυνιςτοφν δικαιολογθτικά των ενδιάμεςων και τελικϊν πλθρωμϊν. 
Αποδεκτά αποτελζςματα τζτοιων ελζγχων δεν απαλλάςςουν τον ανάδοχο από τθν ευκφνθ 
ποιότθτασ του ζργου ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ. 

6.4 Ο ανάδοχοσ πρζπει να δθμιουργιςει τεκμθρίωςθ του Συςτιματοσ Ροιότθτοσ που 
εφαρμόηει Θ τεκμθρίωςθ αυτι κα είναι ςφμφωνθ με το Χρονοδιάγραμμα του Ζργου και κα 
περιλαμβάνει: 

 Αρχεία που προκφπτουν από τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ του Ζργου 
(επιμετρθτικά φφλλα, κ.λπ.). 
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 Ρρογραμματιςμό εκτζλεςθσ του Ζργου και Μεκόδων Ελζγχου. 

 Μεκόδουσ καταςκευισ, ςε ςυςχετιςμό με τθν Τ.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ. 

 Αρχεία Ροιοτικϊν Ελζγχων, ςφμφωνα και με τα άρκρα τθσ Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ 
όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 Ζλεγχο/Διακρίβωςθ Εξοπλιςμοφ Ελζγχου και Δοκιμϊν, ςφμφωνα με τα άρκρα θσ Ε.Σ.Υ., 
τουσ λοιποφσ, ςυμβατικοφσ όρουσ και τισ ςυναφείσ προδιαγραφζσ / κανονιςμοφσ όπου 
παραπζμπουν. 

 Αρχείο Ρρομθκείασ Υλικϊν. 

 Ζλεγχο Εγγράφων κ.λπ. 

 
7. Μθχανογραφθμζνθ διαχείριςθ αρχείων επικεϊρθςθσ, δοκιμϊν και ελζγχων. 

7.1 Ο ανάδοχοσ κα εφαρμόςει ςφςτθμα μθχανογραφθμζνθσ διαχείριςθσ επικεϊρθςθσ, 

δοκιμϊν και ελζγχων που κα καλφπτει όλουσ τουσ ελζγχουσ που διεξιχκθςαν για λογαριαςμό 
του αναδόχου, με τουσ παρακάτω βαςικοφσ ςτόχουσ: 

 Μθχανογραφθμζνο κακοριςμό του ελζγχου, του είδουσ και τθσ κζςθσ τθσ δοκιμισ. 

 Κεντρικι διαχείριςθ των ςτοιχείων που αφοροφν ελζγχουσ, επικεϊρθςθ και δοκιμζσ. 

 Ελεγχόμενθ αποκικευςθ και γριγορθ ανάκτθςθ ςτοιχείων δοκιμϊν και ελζγχων. 

 Διευκόλυνςθ τθσ ςφνταξθσ εκκζςεων που περιλαμβάνει ςτατιςτικζσ-αναλφςεισ. 

 Αποτελεςματικι διαχείριςθ μεταφοράσ δεδομζνων. 

 Ελαχιςτοποίθςθ επανάλθψθσ εγγράφων. 

7.2 Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ κα περιλαμβάνει, χωρίσ να περιορίηεται μόνο ςε αυτά τθν 
παραπομπι ςτθ ςφμβαςθ, το πακζτο εργαςιϊν, τθν τοποκεςία ςτο ζργο (Χ, Υ, Η), το χρόνο 

δειγματολθψίασ και δοκιμϊν, τον προμθκευτι ι ανάδοχο / υπεργολάβο υλικϊν, τθν εργαςία 
(κεμελίωςθ, επίχωςθ, ςκυροδζτθςθ, κ.λπ.), το ςτοιχείο καταςκευισ, τα υπεφκυνα άτομα, τα 
αποτελζςματα, τθν παραπομπι ςε προδιαγραφζσ, τθ ςυμμόρφωςθ ι όχι με τισ ςυμβατικζσ 
απαιτιςεισ, τθν παραπομπι ςε τυχόν μθ ςυμμορφϊςεισ και διορκωτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

7.3 Το ςφςτθμα κα ςτθρίηεται ςε καταχωρθμζνεσ ςυςχετιςμζνεσ βάςεισ δεδομζνων που 
μποροφν να ανακτθκοφν με τουσ τίτλουσ που δίνονται ςτθν παραπάνω παράγραφο.  

7.4 Ο ανάδοχοσ κα κακορίςει και κα υποβάλλει λεπτομζρειεσ ςτθν Επίβλεψθ για το 
ςφςτθμα και το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί. Το λογιςμικό αυτό κα υπόκειται ςε ζγκριςθ 
τθσ επίβλεψθσ. 

 Νόμιμο αντίγραφο αυτοφ του λογιςμικοφ και κάκε απαιτοφμενθσ ενθμζρωςισ του 

(update), άδειεσ και υλικά υποςτιριξθσ κα παρζχονται ςτθν Επίβλεψθ από τον ανάδοχο οφτωσ 

ϊςτε θ Επίβλεψθ να μπορεί να ζχει πρόςβαςθ και να κάνει χριςθ των δεδομζνων με τον ίδιο 
τρόπο, όπωσ περιγράφθκε λεπτομερϊσ παραπάνω. Ανά μινα, ι και νωρίτερα κατ' απαίτθςθ τθσ 
Επίβλεψθσ, τα δεδομζνα που ζχουν ειςαχκεί και ενθμερωκεί κα μεταφερκοφν ςτθν Επίβλεψθ ςε 
μορφι τζτοια, που κα επιτρζπει εφκολθ ενςωμάτωςθ ςτθν ζκδοςθ του ςυςτιματοσ τθσ 
επίβλεψθσ. 

 Το κόςτοσ όλων των παραπάνω κεωρείται ότι περιλαμβάνεται ανθγμζνα ςτθν 
προςφορά του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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8. Επάρκεια Θ/Μ εγκαταςτάςεων και εργαςιϊν 

8.1 Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ και μετά τθν ολοκλιρωςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων 
και εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ και παρουςία τθσ Επίβλεψθσ, κα 

εκτελζςει τισ απαραίτθτεσ δοκιμζσ, ϊςτε να αποδείξει τθ ςωςτι λειτουργία και τθν εξαίρετθ 
ποιότθτα των εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. Ο αρικμόσ και το είδοσ των 
δοκιμϊν για τισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ κα προτακεί από τον Ανάδοχο και κα εγκρικεί από τθν 
Επίβλεψθ. 

8.2 Εάν κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν ανακαλυφκεί ςυνολικι ι μερικι ηθμία, υπζρβαςθ 
του χρόνου ιςχφοσ (υπερθμερία), ελάττωμα, κακι ποιότθτα υλικϊν κ.λπ. ςτο ςφνολο των 
εγκαταςτάςεων ι μζρουσ αυτϊν, ο Ανάδοχοσ κα επιςκευάςει, ςυμπλθρϊςει, υποκαταςτιςει 
άμεςα και κατόπιν κα επαναλάβει τισ δοκιμζσ ζωσ ότου τα αποτελζςματα αυτά να ικανοποιοφν 
τθν Επίβλεψθ. 

8.3 Θ ίδια διαδικαςία ελζγχου, παρουςία του Επιβλζποντα, κα λάβει επίςθσ χϊρα ςτο 
τζλοσ τθσ περιόδου Εγγφθςθσ τθσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του Ζργου, ϊςτε να αποδειχκεί θ 
ςωςτι λειτουργία των εγκαταςτάςεων, και ο Ανάδοχοσ κα είναι επίςθσ υπεφκυνοσ και κα 

επιβαρυνκεί με όλα τα ζξοδα για τυχόν αποκατάςταςθ πλθμμελειϊν. 

8.4 Τονίηεται ότι εάν θ Επίβλεψθ ανακαλφψει προφανείσ παρεκκλίςεισ από Κανονιςμοφσ 
ι Ρροδιαγραφζσ ι εμφανϊσ ελαττωματικζσ εργαςίεσ, ζχει το δικαίωμα να εφαρμόςει ότι 
ορίηουν οι διατάξεισ "περί ελαττωματικϊν εργαςιϊν" του άρκρου 159 του ν. 4412/16. 

8.5 Οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που ςυγχρθματοδοτεί το Ζργο, όταν 
αυτό ςυμβαίνει, διατθροφν το δικαίωμα, με δικά τουσ ζξοδα, να διενεργιςουν ποιοτικοφσ 
ελζγχουσ.  

8.6 Επιςθμαίνεται ςχετικά θ παρ. 4 του άρκρου ΤΕΤΑΤΟΥ του ν. 2372/96, που 
αναφζρεται ςε διενεργοφμενουσ ελζγχουσ ποιότθτασ, για ζργα καταςκευαηόμενα με 
ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, από ςφμβουλο, και προσ τον οποίο ςφμβουλο ο 
Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, όπωσ και θ Υπθρεςία, να παρζχει ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, ϊςτε 

να διευκολφνεται το ζργο του και να εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ πρόςβαςι του ςε όλουσ τουσ 
χϊρουσ καταςκευισ του Ζργου, ςτισ πθγζσ λιψθσ των υλικϊν και θ ακϊλυτθ πραγματοποίθςθ 
δειγματολθψιϊν. 

 
Άρκρο 23  Εργαςτθριακζσ δοκιμζσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ των ζργων 
Ο ανάδοχοσ του ζργου είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί με δικι του ευκφνθ και δικζσ του 

δαπάνεσ τον ελάχιςτο αρικμό εργαςτθριακϊν δοκιμϊν που αναφζρεται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια, 
ςφμφωνα και με τθν Γ1 748/οικ. 00-188/18.1.1969 ςχετικι απόφαςθ του τ.Υπ.Ρ.Ε. 

 
Είδοσ και ποιότθτα εργαςιϊν      Ελάχιςτοσ αρικμόσ δοκιμϊν 

 

Α. Συμπυκνϊςεισ 

α. Σκάφθ ορυγμάτων ι δράςθσ επιχωμάτων: 

     κάκε 150 μζτρα μικουσ κλάδου οδοφ ι και  

     ςε κάκε επί μζρουσ κλάδο οδοφ μικρότερου μικουσ.   Δοκιμι Ι 

β. Επιχϊματα και ςτρϊςεισ εξυγίανςθσ: 

     κάκε 1000 κ.μ ςυμπυκνωμζνου όγκου     Δοκιμι Ι 

γ . Υποβάςεισ και βάςεισ ςτακεροποιοφμενεσ με μθχανικά μζςα: 
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     κάκε 300 μζτρα μικουσ κλάδου οδοφ για κάκε ςτρϊςθ   Δοκιμι Ι 

δ. Βάςεισ ςτακεροποιοφμενεσ για τςιμζντα: 

     κάκε 200 μζτρα μικουσ κλάδου οδοφ      Δοκιμι Ι 

ε. Αςφαλτικζσ επιςτρϊςεισ: 

     κάκε 2000 μζτρα μικουσ κλάδου οδοφ     Δοκιμι Ι 

ςτ. Για επιχϊςεισ τάφρων τοποκζτθςθσ αγωγϊν: 

     κάκε 100 μζτρα μικουσ και ανά ςτρϊςθ ι ανά 50 κ.μ  

     ςυμπυκνοφμενου υλικοφ       Δοκιμι Ι 

 

Β. Ζλεγχοσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ 

α. Αδρανι τεχνικϊν ζργων (ςκυροδεμάτων):  Ιςχφουν όςα κακορίηονται ςτον  
         κανονιςμό τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ 

               Δ14/19164/ΦΕΚ 

         Β' 315/17-5-97 Εγκ. Ε7  

         Δ14/19066/17-5-97  

 

β. Αδρανι οδοςτρωςίασ και αςφαλτικϊν: 

    κάκε 300 κ.μ         Δοκιμι Ι 

γ. Αδρανι ςτραγγιςτθρίων ι άλλων ειδικϊν καταςκευϊν (πλθν ςκυροδεμάτων): 

    κάκε 200 κ.μ         Δοκιμι Ι 

 

Γ. Ζλεγχοι πλαςτικότθτασ και ιςοδφναμου άμμου 

α. Αδρανι ςκυροδεμάτων:     Ιςχφουν όςα κακορίηονται ςτον  
                        κανονιςμό τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ 

               Δ14/19164/ΦΕΚ 

         Β' 315/17-5-97 Εγκ. Ε7  

         Δ14/19066/17-5-97  

β. Αδρανι οδοςτρωςίασ και αςφαλτικϊν: 

    κάκε 500 κ.μ         Δοκιμι Ι 

 

Δ. Υγεία πετρωμάτων 

α. Για τα αδρανι κάκε μορφισ(πλθν ςκυροδεμάτων) που προζρχονται από τθν ίδια πθγι: 

    κάκε 10000 κ.μ ι και για κλάςμα τθσ ποςότθτασ αυτισ   Δοκιμι Ι 

    εφόςον πρόκειται για πθγι από τθν οποία λαμβάνεται    

    αδρανζσ υλικό ςε μικρότερθ ποςότθτα      

β. Για τα αδρανι ςκυροδεμάτων:    Ιςχφουν όςα κακορίηονται ςτον  
         κανονιςμό τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ 
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                          Δ14/19164/ΦΕΚ 

                    Β' 315/17-5-97 Εγκ. Ε7  

                    Δ14/19066/17-5-97 

 

Ε. Δοκίμια ςκυροδζματοσ        

Ζξι δοκίμια ανά θμζρα ωσ 150 κ.μ από            Ιςχφουν όςα κακορίηονται ςτον κανονιςμό 
διαφορετικά αυτοκίνθτα             τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ 

Για ποςότθτα ςκυροδζματοσ < 20 κ.μ ωσ τρία   Δ14/19164/ΦΕΚ 

δοκίμια από μια μπετονιζρα.          Β' 315/17-5-97 Εγκ. Ε7 

         Δ14/19066/17-5-97 

 

ΣΤ. Ζλεγχοσ ποςοςτοφ αςφάλτου και κοκκομζτρθςθ αςφαλτομίγματοσ 

      Κάκε τρίωρθ παραγωγι       Δοκιμι Ι 

 

Η. Ζλεγχοσ χαρακτθριςτικϊν αςφαλτοςκυροδζματοσ κατά MARSALL 

      Κάκε τρίωρθ παραγωγι       Δοκιμι Ι 

 

Θ. Ζλεγχοσ ιςοδφναμου άμμου αδρανϊν αςφαλτικϊν κατά τθν παραγωγι αςφαλτομίγματοσ. 

     Κάκε θμεριςια παραγωγι       Δοκιμι Ι 

 

Θ. Ζλεγχοσ προςδιοριςμοφ υγραςίασ 

     Για τα αδρανι των βάςεων των ςτακεροποιοφμενων 

     με τςιμζντο κάκε (2) ϊρεσ εργαςίασ     Δοκιμι Ι 

 

Ι. Ζλεγχοσ πάχουσ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ 

Αποκοπι πυρινων ανά 4000 τ.μ      Δοκιμζσ ΙΙΙ 

 

Παρατθριςεισ 

 Οι παραπάνω ζλεγχοι αφοροφν ςτθν περίοδο τθσ κανονικισ παραγωγισ και εκτζλεςθσ 
των ζργων και όχι ςτθν περίοδο των προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν, οπότε οι πολλαπλζσ 

δοκιμζσ που κα εκτελοφνται για τθ ρφκμιςθ τθσ παραγωγισ, δεν κα υπολογίηονται ςτον ελάχιςτο 
απαιτοφμενο αρικμό δοκιμϊν που προαναφζρκθκε. 

 Τα αποτελζςματα των παραπάνω δοκιμϊν κα υποβάλλονται ςτθν επιβλζπουςα 
υπθρεςία άμεςα από τθ λιψθ τουσ, γιατί διαφορετικά δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

Οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ του αναδόχου κα καταχωροφνται κακθμερινά και με κάκε 
λεπτομζρεια ςτο θμερολόγιο του ζργου, ςε ιδιαίτερθ ξεχωριςτι ςελίδα. 

Θ υπθρεςία μπορεί κατά τθν κρίςθ τθσ, να διατάξει τον ανάδοχο να τθρεί για ζνα μινα 
αντιδείγματα για το ςφνολο ι και για μζροσ των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν που ο ίδιοσ εκτελεί. 
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Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει και να ενθμερϊνει ανελλιπϊσ ςε όλθ τθ 
διάρκεια του ζργου κατάλλθλο διάγραμμα, ςτο οποίο κα ςθμειϊνεται θ ακριβισ κζςθ ςτο ζργο 
των δοκιμίων που κα λαμβάνονται. 

Το διάγραμμα αυτό κα είναι αναρτθμζνο ςε εμφανι κζςθ του γραφείου του εργοταξίου. 

Τονίηεται ιδιαίτερα ότι, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, με δικζσ του δαπάνεσ να 
διενεργεί ςυςτθματικό ζλεγχο των υλικϊν λατομείου, ςτθ διάρκεια τθσ παραγωγισ τουσ, ϊςτε 
να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα, θ ομοιογζνεια και θ καταλλθλότθτα τουσ πριν τθν ενςωμάτωςθ. 

 Οι δοκιμζσ (Ζλεγχοι) που κα πραγματοποιοφνται, μαηί με τα ακριβι ςτοιχεία των 
κζςεων από τισ οποίεσ κα λαμβάνονται τα αντίςτοιχα δείγματα, (αρικμόσ δείγματοσ, θμζρα και 
κζςθ δειγματολθψίασ, είδοσ δοκιμισ που ζγινε και το αντίςτοιχο αποτζλεςμα) κα πρζπει να 
καταγράφονται ςε ιδιαίτερο πίνακα.  

Ο πίνακασ αυτόσ (Αρχείο Ελζγχων) κα ςυνοδεφει τισ πιςτοποιιςεισ, τισ τμθματικζσ 
προςωρινζσ επιμετριςεισ, τθν τελικι καταμζτρθςθ του ζργου, (Ρρωτόκολλο Ρροςωρινισ 
Ραραλαβισ) ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τουσ. 

Τόςο ςτθ δειγματολθψία όςο και ςτισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ πρζπει να παρίςτανται 
εκπρόςωποι τθσ Υπθρεςίασ και του αναδόχου.  

 Κατά τθν ςφνταξθ των τμθματικϊν προςωρινϊν επιμετριςεων, κα ελζγχεται θ 

αναλογία μεταξφ των ποςοτιτων των διαφόρων εργαςιϊν που κα περιλαμβάνονται και των 
αντίςτοιχων αναγκαίων δοκιμϊν. Εάν από τθ ςφγκριςθ αυτι προκφψει ότι ο αρικμόσ των 
δοκιμϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί είναι μικρότεροσ από αυτόν που ζχει κακοριςκεί ωσ 
αναγκαίοσ ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα, κα επιβάλλεται ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα 
φψουσ εκατό πενιντα (150) € για κάκε δεκάδα δοκιμϊν που κα λείπουν. 

Θ ποινικι ριτρα κα παρακρατείται με βάςθ ςχετικι απόφαςθ του προϊςτάμενου τθσ 
επιβλζπουςασ υπθρεςίασ και κα εκπίπτει από τουσ λογαριαςμοφσ του αναδόχου. 

 

Ζλεγχοσ ςκυροδεμάτων 

Ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται ςφμφωνα με όςα ειδικότερα 
κακορίηονται ςτον κανονιςμό τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/1561/ΦΕΚ Β' 02-06-
2016. 

 
Άρκρο 24  Ιςχφουςεσ Προδιαγραφζσ-Εγκφκλιοι-Δοκιμζσ-Οδθγίεσ 
Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ακολουκοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ θ ΤΣΥ του ζργου, οι 

οδθγίεσ των ςχετικϊν εγκυκλίων του ΥΡ.ΕΣ. και ΥΡΕΧΩΔΕ και εφαρμόηονται οι αντίςτοιχεσ προσ 
το είδοσ τθσ εργαςίασ και του υλικοφ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ΥΡ.ΕΣ. και ΥΡΕΧΩΔΕ, όπωσ 
αυτζσ αναφζρονται ςτισ αναλφςεισ τιμϊν ι τιμολόγια. 

 

Ενδεικτικά αναφζρονται: 

Για κυροδζματα-Ξυλοτφπουσ-Ικριϊματα-Οπλιςμοφσ 

Ο Νζοσ Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2016 που εγκρίκθκε με τθν απόφαςθ 
Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/1561/ΦΕΚ Β' 02-06-2016. 

Ο Νζοσ Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Χαλφβων Οπλιςμοφ Σκυροδζματοσ (Κ.Τ.Χ 2008) (ΦΕΚ 
1416/Β/17-07-2008 και Φ.Ε.Κ. 2113/Β/13-10-2008) απόφαςθ του υφ. ΥΡΕΧΩΔΕ. 
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Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ (ΕΚΟΣ 2000) για τθν μελζτθ και 
καταςκευι ζργων από Σκυρόδεμα όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε με τθν Δ17α/116/4/Φ.Ν. 429/18-10-
2000 (ΦΕΚ 1329Β/6-11-2000) υπουργικι απόφαςθ ΥΡΕΧΩΔΕ. 

Ο Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ Ζκδοςθ 2000 όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε με τθν 
Δ17α/141/3/Φ.Ν. 275/15-12-99 (ΦΕΚ Βϋ2184/20-12-99) υπουργικι απόφαςθ ΥΡΕΧΩΔΕ και 
τροποποιικθκε με τισ αποφάςεισ Δ17α/115/10/ΦΝ 429/2003, Δ17α/32/10/ΦΝ429/2004, 
Δ17α/78/4/ΦΝ429/2005 και Δ17α/01/45/ΦΝ 429/2010. 

Ο Κανονιςμόσ φόρτιςθσ δομικϊν ζργων Β.Δ. από 10-12-45 (ΦΕΚ325Α) 

Θ ςυμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ, όλων των τμθμάτων τθσ καταςκευισ από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα κα γίνεται με δονθτι χωρίσ καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ, γιατί αυτι περιλαμβάνεται 
ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ του τιμολογίου. 

Είναι υποχρεωτικι θ τοποκζτθςθ αποςτατϊν. 

 
Για πλάκεσ πεηοδρομίου 

Το Β.Δ. 13-9-59(ΦΕΚ 255 Α/1959) 

Για χωματουργικά και τεχνικά ζργα 

1. Χωματουργικά ζργα Ρ.Τ.Ρ. Χ1(ΦΕΚ 264Β/1966). 

2. Εκςκαφζσ κεμελίων Ρ.Τ.Ρ. Τ50(ΦΕΚ 264Β/1966). 

 
Για οδοςτρωςία 

1. Καταςκευι υποβάςεων οδοςτρωμάτων με αδρανι υλικά ςτακεροποιθμζνου τφπου 
Τ.Ρ. 1501-05-03-03-00. 

2. Καταςκευι βάςεων οδοςτρωμάτων με αδρανι υλικά ςτακεροποιθμζνου τφπου Τ.Ρ. 
1501-05-03-03-00 και ςυγκεκριμζνα θ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ κα είναι τφπου Β ι Γ. 

3. Ανακαταςκευι υφιςταμζνου οδοςτρϊματοσ χρθςιμοποιθκθςομζνου ωσ υπεδάφουσ, 
υποβάςεωσ ι βάςεωσ Ρ.Τ.Ρ Ο170 (ΦΕΚ 476Β/1967). 

4. Διαπλάτυνςθ υφιςταμζνου οδοςτρϊματοσ χρθςιμοποιθκθςομζνου ωσ υποβάςεωσ ι 
βάςεωσ Ρ.Τ.Ρ Ο174 (ΦΕΚ 476Β/1967). 

 
Για αςφαλτικά ζργα 

1. Άςφαλτοσ οδοςτρωςίασ Τ.Ρ. 1501-05-03-11-04. 

2. Δειγματολθψία αςφαλτικϊν υλικϊν Ρ.Τ.Ρ. Α204 (ΦΕΚ 295Β/1966). 

3. Αςφαλτικό ςκυρόδεμα Τ.Ρ. 1501-05-05-11-04. 

4. Αςφαλτικά διαλφματα Ρ.Τ.Ρ. Α210 (ΦΕΚ 99Β/1967). 

5. Αςφαλτικά αλκαλικά γαλακτϊματα (ψυχρζσ άςφαλτοι) Ρ.Τ.Ρ. Α202 (ΦΕΚ 505Β/1966). 

6. Αςφαλτικά γαλακτϊματα αντιυδροφίλου τφπου Ρ.Τ.Ρ. Α203 (ΦΕΚ 505Β/1966). 

7. Διπλι αςφαλτικι επάλειψθ για χριςθ επί παντόσ είδουσ νζων βάςεων Ρ.Τ.Ρ. Α226 
(ΦΕΚ 113Β/1966). 

 
Άρκρο 25  Σελικζσ επιμετριςεισ –Χρόνοσ εγγυιςεωσ – Παραλαβι ζργου 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2364&item_id=8379
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2364&item_id=5449
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2364&item_id=6106
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2364&item_id=8378
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Μετά τθ λιξθ των προκεςμιϊν περαιϊςεωσ των εργαςιϊν, ο επιβλζπων ελζγχει τα ζργα 
για να διαπιςτϊςει αν αυτά ζχουν περαιωκεί και υποςτεί ικανοποιθτικά κάκε δοκιμαςία 
προβλεπόμενθ από τθ ςφμβαςθ και υποβάλλει προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλασ ςχετικι ζκκεςθ. 

Κατόπιν των ανωτζρω ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ εκδίδει βεβαίωςθ 
για τθν εμπρόκεςμθ περαίωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 168 του ν. 4412/16, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 82 του ν. 4782/2021. 

Δφο μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου, ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τθν «τελικι επιμζτρθςθ», δθλαδι 
τελικό ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν 
επιμετριςεων, θ οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και από ζναν τουλάχιςτον από τουσ 
τεχνικοφσ του άρκρου 139 του ν. 4412/2016. Στθν τελικι επιμζτρθςθ εμφανίηονται διακριτά οι 
ςυμβατικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ εκτελζςτθκαν με βάςθ τθ ςφμβαςθ ι με εγκεκριμζνουσ 
Ανακεφαλαιωτικοφσ Ρίνακεσ Εργαςιϊν και οι εξωςυμβατικζσ, ζςτω και αν εκκρεμεί θ διαδικαςία 
τακτοποίθςθσ τουσ. Θ τελικι επιμζτρθςθ ελζγχεται από τον επιβλζποντα, ο οποίοσ υποβάλλει 
εντόσ προκεςμίασ δφο μθνϊν προσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία ςχετικι ζκκεςθ. Θ διευκφνουςα 

υπθρεςία υποχρεοφται, εντόσ δφο μθνϊν από τθν υποβολι τθσ ζκκεςθσ του προθγοφμενου 
εδαφίου, να εκδϊςει απόφαςθ περί τθσ ζγκριςθσ αυτισ. Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ διαφορϊν 
μεταξφ επιμζρουσ επιμετριςεων και τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, εντόσ τθσ 
ταχκείςασ από τθ διευκφνουςα υπθρεςία προκεςμίασ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ 
των τριϊν θμερϊν, να προβεί ςε πλιρθ και αιτιολογθμζνθ απόδειξθ τθσ εμφανιηόμενθσ 
διαφοράσ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 151 του νόμου 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε 
με το άρκρο 70 του ν. 4782/2021.  

Αν δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο τελικι επιμζτρθςθ, το αργότερο εντόσ δφο μθνϊν 
από τθν κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν, επιβάλλεται ςε 
βάροσ του, για κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο 
χιλιοςτϊν (2‰) επί του ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν 
όλθ ςφμβαςθ. Θ ποινικι ριτρα επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για 

ζξι το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ. Ανεξάρτθτα από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και μετά τθν 
πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι επιμζτρθςθ ςυντάςςεται από τθ διευκφνουςα 
υπθρεςία που μπορεί να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ τεχνικοφσ και ςυνεργεία 
καταλογίηοντασ τθ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ του αναδόχου. Θ τελικι επιμζτρθςθ που 
ςυντάςςεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται ςτον ανάδοχο, και αν δεν τθν αμφιςβθτιςει με 
ζνςταςθ, τοφτθ κακίςταται οριςτικι και απρόςβλθτθ ωσ προσ τισ παραδοχζσ τθσ (άρκρο 151 του 
νόμου 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 70 του ν. 4782/2021). 

Στθν παραλαβι παραλαμβάνονται οι εργαςίεσ ποςοτικά και ποιοτικά. Οι εργαςίεσ 
ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων παραλαμβάνονται μαηί με τισ εργαςίεσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. Θ 
παραλαβι διενεργείται μζςα ςε προκεςμία τριϊν (3) μθνϊν μετά από τθν πάροδο του χρόνου 
υποχρεωτικισ από τον ανάδοχο ςυντιρθςθσ. Μετά από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ, 
κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει διενεργθκεί αυτοδίκαια και θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι εκδίδει 

υποχρεωτικά ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ, επιβάλλονται δε ςτα υπαίτια όργανα του φορζα 
καταςκευισ του ζργου οι πεικαρχικζσ ποινζσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 141 του ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 60 του ν. 4782/2021, περί πεικαρχικϊν ευκυνϊν διοικθτικϊν 
οργάνων. Για τθν παραλαβι ςυντάςςεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ, από τον τελευταίο επιβλζποντα που παρίςταται κατά τθ διενζργειά τθσ και από τον 
ανάδοχο που παραδίδει το ζργο. Θ επιτροπι παραλαβισ παραλαμβάνει το ζργο ποςοτικά και 
ποιοτικά, ελζγχει κατά το δυνατόν τισ επιμετριςεισ, καταγράφει ςτο πρωτόκολλο τισ ποςότθτεσ 
τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, αιτιολογεί τισ τροποποιιςεισ ςτισ ποςότθτεσ και αναγράφει τισ 
παρατθριςεισ τθσ για εργαςίεσ που δεν ζχουν εκτελεςκεί ι για υλικά που δεν ζχουν 



 

Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων ςτισ  
οδοφσ Αλαμάνασ και Βουλγαροκτόνου πόλθσ Καβάλασ                                   28                              ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

χρθςιμοποιθκεί ι για εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςκεί με υπζρβαςθ των εγκεκριμζνων 
ποςοτιτων ι κατά τροποποίθςθ των εγκεκριμζνων ςχεδίων. Ρζραν των ωσ άνω παρατθριςεων, 
θ επιτροπι δεν ζχει δικαίωμα ελζγχου των οικονομικϊν παραμζτρων και των διαδικαςιϊν τθσ 

εκτζλεςθσ εν γζνει του ζργου. Θ επιτροπι ελζγχει επίςθσ, κατά το δυνατόν, τθν ποιότθτα των 
εργαςιϊν και αναγράφει ςτο πρωτόκολλο τισ παρατθριςεισ τθσ, ιδίωσ για τισ εργαςίεσ που 
κρίνονται απορριπτζεσ ι ελαττωματικζσ, ουςιϊδεισ ι επουςιϊδεισ που πρζπει να 
αποκαταςτακοφν ι παραδεκτζσ μεν, αλλά με μείωςθ τθσ τιμισ τουσ. Ωσ επουςιϊδεισ 
κεωροφνται αποκλειςτικά οι εργαςίεσ που δεν επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα του ζργου, τθν 
αςφάλεια των χρθςτϊν και δεν παραβιάηουν όρουσ αδειοδοτιςεων του ζργου, ςφμφωνα με το 
άρκρο 172 του νόμου 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 86 του ν. 4782/2021.  

Ορίηεται ο χρόνοσ εγγυιςεωσ δεκαπζντε (15) μθνϊν μετά τθν πάροδο τθσ οποίασ κα γίνει 
θ παραλαβι του ζργου. Ο χρόνοσ αυτόσ αρχίηει από τθν θμερομθνία αποπεράτωςθσ των 
εργαςιϊν κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 171 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 
85 του ν. 4782/2021. Κατά τον χρόνο αυτόν υποχρεοφται ο ανάδοχοσ να ςυντθρεί τα ζργα ςε 
καλι κατάςταςθ να τα επιςκευάηει και να επανορκϊνει με δικζσ του δαπάνεσ κάκε βλάβθ και 

φκορά από ςυνικθ χριςθ. 

Αν ο ανάδοχοσ παραμελιςει τθν ςυντιρθςθ των ζργων και επιλκε ι επίκειται βλάβθ 
αυτϊν τότε καλείται εγγράφωσ όπωσ μζςα ςε οριςμζνθ προκεςμία να ςυμμορφωκεί προσ τισ 
υποχρεϊςεισ του. Αν δεν ςυμμορφωκεί προσ τθν παραπάνω διαταγι, οι ςχετικζσ εργαςίεσ 
εκτελοφνται από το κφριο του ζργου ςε βάροσ και λογαριαςμό του από τισ κατατικζμενεσ 
εγγυιςεισ ι από τα οφειλόμενα ςε αυτόν ποςά και ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ αυτϊν, το 
υπόλοιπο βεβαιϊνεται ςε βάροσ του εργολάβου με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και 
ειςπράττεται κατά τισ διατάξεισ περί ειςπράξεωσ δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ειςόδων. 

Αν ο ανάδοχοσ παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων κατά τον 
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 προβλζπονται ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ ι ςυμφωνοφνται με τθ διευκφνουςα υπθρεςία. 

 
Άρκρο 26 Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι 

Δθμοςίων Ζργων (.Α.Τ και Φ.Α.Τ)  
Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν οριςτικι παραλαβι κάκε δθμόςιου ζργου είναι ο φάκελοσ 

Αςφάλειασ και Υγείασ Φ.Α.Υ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με το 
άρκρο 138 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 59 του ν. 4782/2021. Ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει το Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ κατά τα ςτάδια καταςκευισ του ζργου και να 
τθρεί τα οριηόμενα ι να ςυντάξει Φ.Α.Υ και Σ.Α.Υ αν δεν παραδοκοφν από τθν υπθρεςία 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ρ.Δ. 305/96. 

Τα ανωτζρω Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ κα ςυνταχκοφν ζτςι ϊςτε να είναι ςυμβατά με τα ςχετικά 

υποδείγματα που ζχουν ςυνταχκεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 ζγγραφο προσ υπουργοφσ 
ΡΕΧΩΔΕ και Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ 
Νόμουσ, Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και τισ οδθγίεσ τθσ υπθρεςίασ, που 
αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, 
αναφζρονται οι επόμενεσ διατάξεισ, οι οποίεσ κα εφαρμόηονται όπωσ τροποποιικθκαν και 
ιςχφουν εκάςτοτε κατά το χρόνο τθσ εφαρμογισ τουσ: 
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 Το Ρ.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/1980) "περί μζτρων αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ 
οικοδομικϊν εργαςιϊν". 

  Το Ρ.Δ. 1073/81(ΦΕΚ 260 Α/1981) "περί μζτρων αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ 

εργαςιϊν ςε εργοτάξια οικοδομϊν κα πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Ρολιτικοφ 
Μθχανικοφ". 

 To ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κφρωςθ τθσ 62 Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ που 
αφορά τισ διατάξεισ αςφαλείασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία». 

 Το ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 39 του Ν 1836/89 (79/Α) «Ρροϊκθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Το Ρ.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ 

αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ, επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα τεχνικοφ αςφαλείασ για τισ 
επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του άρκρου 1, παρ. 1 του Ν 1568/85». 

 Το Ρ.Δ. 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επζκταςθ των ΡΔ και ΥΑ που εκδόκθκαν με τισ 

εξουςιοδοτιςεισ του Ν 1568/85 ςτο Δθμόςιο, ΝΡΔΔ και ΟΤΑ».  

 Το Ρ.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για 
τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ΕΟΚ», ςε ςυνδυαςμό με τα Ρ.Δ. 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 
396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ 241 Α/2000).  

 Το Ρ.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ 

των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με το ΡΔ 159/99 (ΦΕΚ 157 
Α/1999). 

 Ρ.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που 
πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 

92/57/ΕΟΚ». 

 Το Ρ.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφαλείασ ι / 

και υγείασ ςτθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ». 

 Θ Υπουργικι Απόφαςθ 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ» 
(Ειδικά το Άρκρο 5, παρ. 4.2 για τθ χριςθ εκρθκτικϊν). 

 Θ Υπουργικι Απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 31245/οικ/22-5-93 «Συςτάςεισ για κατεδαφίςεισ 
κτιρίων», με κατ’ αναλογία εφαρμογι τθσ ςε κατεδαφίςεισ υπαρχόντων τεχνικϊν ζργων κτλ.). 

 Θ Ρροδιαγραφι Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων 

περιοχϊν, όπωσ εγκρίκθκε με τθν ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ./502/1-7-03 (ΦΕΚ 946Β/9-7-03) Απόφαςθ Υφ. 
ΡΕΧΩΔΕ. 

 Θ ΚΥΑ/6952/16-3-2011 (Υ.ΡΕ.ΚΑ. - Υ.ΡΟ.ΜΕ.ΔΙ.) (ΦΕΚ 420Β/16-03-11) «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». 

1. Ρροσ τοφτο πρζπει ο Ανάδοχοσ να υποβάλει ζγκαιρα προσ ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία 
εγχειρίδιο αςφάλειασ, μαηί με πίνακα διανομισ και βεβαίωςθσ ενθμζρωςθσ όλου του 
προςωπικοφ του εργοταξίου, αλλά και κάκε νεοπροςλαμβανομζνου ςτο εργοτάξιο. Τζλοσ πρζπει 
να ορίςει ζνα μζλοσ του εργοταξίου του ςαν Υπεφκυνο Αςφαλείασ. Το εν λόγω μζλοσ του 
εργοταξίου κα ζχει υποχρζωςθ για ενθμζρωςθ και παρακολοφκθςθ τιρθςθσ όλων των κανόνων 
υγιεινισ και αςφάλειασ από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ, και να τθρεί θμερολόγιο μζτρων 
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αςφαλείασ όπωσ προβλζπεται ςτο ν. 1396/83. Ο υπεφκυνοσ του εργοταξιακοφ γραφείου του 
Αναδόχου παραμζνει πάντα τελικόσ υπεφκυνοσ για τθν υγιεινι και αςφάλεια. 

2. θτά κακορίηεται ότι ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 

τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων 
και ορκϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ 
ατυχθμάτων ιςχφουν όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει κατά το 
χρόνο τθσ εφαρμογισ των διατάξεων. 

3. Πλεσ οι δαπάνεσ εφαρμογισ των διατάξεων υγιεινισ και αςφάλειασ βαρφνουν τον 
Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςκεί απ’ αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ 
προςφοράσ του κατά ανθγμζνο τρόπο ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 

 
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. 

 

Σφςτθμα Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Υγείασ Εργαςίασ (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.) 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόςει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ςτο ζργο ϊςτε να περιοριςτεί ο 
εργαςιακόσ κίνδυνοσ ςτο ελάχιςτο. 

Ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίηονται οι εξισ: 

 Διλωςθ πολιτικισ αςφάλειασ εργαςίασ του αναδόχου. 

 Οριςμόσ τεχνικοφ αςφαλείασ, ςυντονιςτι αςφαλείασ 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.Δ. 17/96, Ρ.Δ. 305/96, Ρ.Δ. 294/88). Θ ανάκεςθ των 
κακθκόντων του τεχνικοφ αςφαλείασ και ςυντονιςτι αςφαλείασ και υγείασ τθσ Εργαςίασ κακϊσ 
και του γιατροφ Εργαςίασ γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία και 
ςτο Αρμόδιο Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ. του Σ.ΕΡ.Ε. Για τθν κάλυψθ αναγκϊν του ςε υπθρεςίεσ τεχνικοφ 
αςφαλείασ, ςυντονιςτι αςφαλείασ και γιατροφ Εργαςίασ, μετριςεισ, αναπροςαρμογι ι και 
εκπόνθςθ του Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ του εργαςιακοφ κινδφνου, 
εκπαίδευςθ προςωπικοφ, κ.λπ. Ο ανάδοχοσ μπορεί να ςυμβάλλεται με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ 
ι και ειδικά αδειοδοτθμζνθ (Ρ.Δ. 95/99, Ρ.Δ. 17/96) από το Υπουργείο Εργαςίασ Εξωτερικι 
Υπθρεςία Ρροςταςίασ Ρρόλθψθσ Επαγγελματικοφ Κινδφνου.(ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.). 

 Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων προςωπικοφ αναδόχου για κζματα Α.Υ.Ε. 

 Οργάνωςθ υπθρεςιϊν Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. 

 Εκπόνθςθ διαδικαςιϊν αςφαλείασ. 

Κατ’ ελάχιςτον απαιτοφνται διαδικαςίεσ για: 

- αναφορά ατυχιματοσ 

- διερεφνθςθ των ατυχθμάτων και τιρθςθ αρχείων βάςει νομοκεςίασ 

- αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

- χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ 
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- εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

- ιατρικζσ εξετάςεισ εργαηομζνων 

 Κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν π.χ. για βοθκθτικζσ καταςκευζσ όπου τζτοια μελζτθ 
προβλζπεται από τθν νομοκεςία ι προτείνεται από το Σ.Α.Υ τθσ μελζτθσ ι τθσ καταςκευισ 

 Διαδικαςίεσ επικεωριςεων 

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

 Άλλεσ προβλζψεισ 

- Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτο Ζργο προσ το αρμόδιο 
Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ. του Σ.ΕΡ.Ε. 

- Κατάρτιςθ προγράμματοσ και υλοποίθςθ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα 
Α.Υ.Ε. 

- Οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ προσ εφαρμογι από όλουσ τουσ εργαηομζνουσ ςτο 
εργοτάξιο. 

- Ρρόβλεψθ για ςφγκλθςθ μθνιαίων ςυςκζψεων για κζματα Α.Υ.Ε με τον ςυντονιςτι 
Α.Υ.Ε. και τουσ υπεργολάβουσ, παρουςία του τεχνικοφ αςφαλείασ και του ιατροφ εργαςίασ. 

 Υποχρζωςθ αναδόχου για ανακεϊρθςθ Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. 

Ο ςυντονιςτισ αςφαλείασ και υγείασ του ζργου υποχρεοφται να κάνει τθν ανακεϊρθςθ 
του Σχεδίου και του Φακζλου Αςφαλείασ και Υγείασ τθσ Μελζτθσ, να παρακολουκεί τισ εργαςίεσ 
όςον αφορά κζματα Α.Υ.Ε. και να ςυντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ.  

Το Σ.Α.Υ. αναπροςαρμόηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, ςτο δε (Φ.Α.Υ.) 
εμπεριζχονται οι ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει. 

Συνεπϊσ ο Φάκελοσ Αςφαλείασ και Υγείασ ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά και παραδίδεται με 
τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου ςτον ΚτΕ ενθμερωμζνοσ ϊςτε να περιζχει τα πραγματικά ςτοιχεία 
του ζργου, ζτςι όπωσ αυτό καταςκευάςκθκε. Στθν περίπτωςθ, που δεν ζχει παραδοκεί από τθν 
υπθρεςία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. ςτον Ανάδοχο μαηί με τθν τεχνικι μελζτθ, αυτόσ υποχρεοφται ςτθν 
ςφνταξθ των αδαπάνωσ για το Δθμόςιο. 

 
Το Σ.Α.Υ. πρζπει να περιζχει τα εξισ: 

 Γενικά 

- Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ 

- Σφντομθ περιγραφι του ζργου 

- Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου 

- Στοιχεία κυρίου του ζργου 

- Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνθςθ του Σ.Α.Υ.  

 Ρλθροφορίεσ για τα υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ. 

 Στοιχεία για τθν προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ 
εργαςίασ. 
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 φκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ και πζριξ του εργοταξίου. 

 Κακοριςμό των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και τρόπου αποκομιδισ αχριςτων. 

 Συνκικεσ αποκομιδισ επικίνδυνων υλικϊν. 

 Διευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ, εςτίαςθσ και Α' βοθκειϊν. 

 Μελζτεσ καταςκευισ ικριωμάτων που δεν περιγράφονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ π.χ. 
ειδικοί τφποι ικριωμάτων, αντιςτθρίξεισ μεγάλων ορυγμάτων, θ επιχωμάτων κ.λπ. 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 π.χ. 

Χ=Χαμθλι εκτίμθςθ κινδφνου 

Μ=Μζτρια εκτίμθςθ κινδφνου 

Υ=Υψθλι εκτίμθςθ κινδφνου 

Σε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ φάςεων εργαςιϊν κα πρζπει να λαμβάνονται 
υπόψθ οι επιπλζον απορρζοντεσ κίνδυνοι. 

 Εναλλακτικζσ μζκοδοι εργαςίασ για κινδφνουσ που δεν μποροφν να αποφευχκοφν. 

 Για τον εναπομζνοντα εργαςιακό κίνδυνο κα πρζπει να αναφζρονται ςυγκεκριμζνα 
μζτρα για τθν πρόλθψι του, κακϊσ και ειδικά μζτρα για εργαςίεσ που ενζχουν 
ειδικοφσ κινδφνουσ (Ραράρτθμα ΙΙ του άρκρου 12 του Ρ.Δ. 305/96). 

 
Ο Φ.Α.Υ πρζπει να περιζχει τα εξισ: 

 Γενικά 

- Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ 

- Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου 

- Αρικμό αδείασ 

- Στοιχεία κυρίου του ζργου 

- Στοιχεία του ςυντονιςτι αςφαλείασ και υγείασ που κα ςυντάξει τον Φ.Α.Υ. 

 Στοιχεία από το μθτρϊο του ζργου 

- Τεχνικι περιγραφι του ζργου 

- Ραραδοχζσ μελζτθσ 

- Τα ςχζδια «ωσ καταςκευάςκθ» 

 Οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφαλείασ και υγείασ, τα οποία κα πρζπει να 
λαμβάνονται υπόψθ κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ 
ηωισ του ζργου, π.χ. εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, μετατροπισ, κακαριςμοφ κ.λπ. 

Ενδεικτικά οι οδθγίεσ και τα ςτοιχεία αυτά αναφζρονται ςτον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ 
των διαφόρων εργαςιϊν, ςτθν αποφυγι κινδφνων από τα διάφορα δίκτυα (φδρευςθσ, 
θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατμοφ, κ.λπ.) ςτθν πυραςφάλεια κ.λπ. 
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 Εγχειρίδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ του ζργου. 

Το ανωτζρω περιλαμβάνει: 

- Τον κανονιςμό λειτουργίασ του ζργου π.χ. όλα τα ςτοιχεία που κα αφοροφν τθ χριςθ 
του ζργου από τουσ χριςτεσ, βαςικά ενθμερωτικά φυλλάδια κατάλλθλα και επαρκι, που κα 
διανεμθκοφν ςτουσ χριςτεσ ϊςτε κάκε χριςτθσ να γνωρίηει πωσ κα χρθςιμοποιιςει το ζργο και 
τι κα κάνει ςε περίπτωςθ εκτάκτων γεγονότων. 

- Οδθγίεσ λειτουργίασ για το προςωπικό λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του ζργου π.χ. 
οδθγίεσ χριςθσ του ακίνθτου και κινθτοφ εξοπλιςμοφ που ανικει ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργολαβία 
ςε ςυνκικεσ κανονικισ λειτουργίασ και ςε ςυνκικεσ εκτάκτου περιςτατικοφ κ.λπ. 

- Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ του ζργου. Ρεριλαμβάνονται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για τθν 
περιοδικι ςυντιρθςθ του ζργου. Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τθροφνται 
ςτο εργοτάξιο με ευκφνθ του αναδόχου και είναι ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. Θ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία υποχρεοφται να παρακολουκεί τθν φπαρξθ και εφαρμογι των Σ.Α.Υ. –
Φ.Α.Υ. 

Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου ο Φάκελοσ Αςφαλείασ και Υγείασ ςυνοδεφει το ζργο 
κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ του και φυλάςςεται με ευκφνθ του ΚτΕ. 

 
Δαπάνθ ςφνταξθσ Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. 

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 τθν διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν τιρθςθ Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ 
του ζργου, τα οποία κα πρζπει να είναι ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν και φυςικά τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ ο ανάδοχοσ του ζργου, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν τυχόν μθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων 

αςφάλειασ και υγείασ. 

 
Άρκρο 27 Τποχρζωςθ αςφάλιςθσ του ζργου - Αςφάλιςθ προςωπικοφ 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το προςωπικό που απαςχολεί ςτον ΕΦΚΑ επί 

ποινι ζκπτωςθσ. Σε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε εργαηόμενοσ ςτο ζργο δεν υπάγεται ςτισ περί 
ΕΦΚΑ διατάξεισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τον αςφαλίςει ςε αναγνωριςμζνθ από το κράτοσ 
αςφαλιςτικι εταιρεία. 

 
Άρκρο 28 Πλθρωμζσ ειςφορϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν 
Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να πλθρϊνει ανελλιπϊσ τισ ειςφορζσ του από το ζργο προσ 

τον ΕΦΚΑ. Τοφτο κα αποδεικνφεται κατά τθ ςφνταξθ των πιςτοποιιςεων με τθν προςκόμιςθ 
ςχετικϊν βεβαιϊςεων που χορθγεί ο ΕΦΚΑ, οι οποίεσ πρζπει να ςυνοδεφουν κάκε λογαριαςμό. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν εξοφλεί ςφμφωνα με τα παραπάνω τισ ειςφορζσ του, 
ζχει δικαίωμα ο Εργοδότθσ να τισ πλθρϊςει απευκείασ ςτουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ για 
λογαριαςμό του Αναδόχου και το αντίςτοιχο ποςό κα παρακρατείται από το ποςό τθσ 
πιςτοποίθςθσ. 

Ράντωσ δεν κα ςυνταχκεί τελικόσ λογαριαςμόσ του Αναδόχου εάν δεν προςκομίςει αυτόσ 
τελικι βεβαίωςθ του ΕΦΚΑ και των υπόλοιπων Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν ότι ζχει καταβάλει 
όλεσ τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του από το ζργο, όπωσ διαμορφϊνονται αυτζσ μετά τθν 
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περαίωςθ του, κακϊσ και εάν δεν εκκακαριςκοφν οι υποχρεϊςεισ που δθμιουργικθκαν κατά 
τθν εκτζλεςθ του ζργου, απζναντι ςτουσ άλλουσ Ο.Κ.Ω. 

 

Άρκρο 29 Χριςθ ζργου ι τμιματόσ του πριν από τθν αποπεράτωςθ 
Ο εργοδότθσ δικαιοφται παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν να χρθςιμοποιεί το όλο 

ζργο ι τμιμα του, αν κατά τθν κρίςθ του αυτι θ χριςθ είναι δυνατι (Διοικθτικι παραλαβι για 
χριςθ). 

Θ παραπάνω χριςθ δεν αποδεικνφει ότι ο εργοδότθσ παρζλαβε το ζργο, ι ότι αυτό 
εκτελζςτθκε καλά και διατθρεί όλα τα δικαιϊματα του να ελζγξει και να παραλάβει εν καιρϊ το 
ζργο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Επίςθσ δεν απαλλάςςει 
τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

Θ παραπάνω χριςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του ν. 4412/16, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 83 του ν. 4782/2021. 

 

Άρκρο 30 Κακαριςμόσ Καταςκευϊν – Εργοταξίων – Εγκαταςτάςεων 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν τυχόν παράδοςθ για χριςθ τμιματοσ του ζργου, ι 

του όλου ζργου μετά τθν περαίωςθ του, να αφαιρζςει και να απομακρφνει από όλουσ τουσ 
χϊρουσ του εργοταξίου και του περιβάλλοντα χϊρου (δρόμων κ.λπ.) κάκε προςωρινι 
εγκατάςταςθ, απορρίμματα, μθχανιματα, εργαλεία, ικριϊματα, προςωρινζσ προςτατευτικζσ 
καταςκευζσ και περιφράγματα, πλεονάηοντα χριςιμα ι άχρθςτα υλικά του ζργου και να 
κακαρίςει με ειδικευμζνο προςωπικό όλουσ τουσ χϊρουσ του εργοταξίου για τθν παράδοςθ τουσ 
απολφτωσ κακαρϊν και γενικά να μεριμνιςει για ότι απαιτείται οφτωσ ϊςτε το ζργο να 
παραδοκεί κακ’ όλα ζτοιμο για χριςθ και λειτουργία. 

Εάν μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ εντολι τθσ υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ δεν 
εκτελζςει τισ παραπάνω εργαςίεσ, οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ κα για λογαριαςμό 
του αναδόχου, τθσ δαπάνθσ παρακρατοφμενων από τθν αμζςωσ επόμενθ πλθρωμι. 

 
Άρκρο 31 Μζτρα αςφάλειασ – Πρόλθψθ ατυχθμάτων 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάκε περίπτωςθ μζτρα αςφαλείασ, 

για τθν πρόλθψθ οποιουδιποτε ατυχιματοσ κα οποιαςδιποτε ηθμιάσ κατά τθν διάρκεια 
εκτζλεςθσ των ζργων, είναι δε μόνοσ υπεφκυνοσ γι’ αυτά και ζχει αποκλειςτικά αυτόσ τισ αςτικζσ 
και ποινικζσ ευκφνεσ για κάκε τι που κα τφχει, είτε από δικι του υπαιτιότθτα (από πράξεισ ι 
παραλείψεισ του) είτε από τα εργαλεία και μθχανιματα που απαςχολοφνται ςτο ζργο του. 

Σε περιπτϊςεισ που απαιτείται αντιςτιριξθ ι προςταςία γειτονικισ καταςκευισ, κατόπιν 
εντολισ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ καταςκευζσ κακϊσ 
και ςτθ λιψθ κάκε άλλου μζτρου, για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ ηθμιϊν ςε τρίτουσ ι και ςτο ζργο. 

θτά κακορίηεται ότι ο ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν 
αςφάλεια των εργαηομζνων ι των με άλλο τρόπο εμπλεκομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του 

ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ορκϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν 
κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν όςα ορίηονται από τθν ελλθνικι 
νομοκεςία όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κατά το χρόνο εφαρμογισ των ςχετικϊν διατάξεων. 

Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα ανωτζρω, βαρφνουν τον ανάδοχο και κεωροφνται 
ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 

Άρκρο 32 Φφλαξθ του εργοταξίου 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να φυλάςςει τουσ εργοταξιακοφσ χϊρουσ από άτομα μθ ζχοντα 

εργαςία ι μθ διαπιςτευμζνα ι μθ δικαιοφμενα για οποιοδιποτε λόγο να ευρίςκονται ςτουσ 
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χϊρουσ που εκτελοφνται ζργα. Για το ςκοπό αυτό, κα χρθςιμοποιοφνται, όπου παρίςταται 
ανάγκθ, φφλακεσ, υπάλλθλοι του αναδόχου για το εργοτάξιο του ζργου κατά τθν θμζρα και 
νφχτα.  

Τα ανωτζρω μζτρα κα λαμβάνονται με ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου. 

 
Άρκρο 33 ιμανςθ και αςφάλεια εργοταξίου κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 
1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι 
ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να 
ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ 
καταςκευισ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 7-9), ν. 4412/16 (αρ. 138), ν. 3850/101 (αρ. 42). 

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

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ 
ζργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα ν.4412/16 (αρκ. 138), όπωσ τροποποιικθκε 

με το άρκρο 59 του ν. 4782/2021. 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο 
Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ: 
ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των 
εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των 
μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου: ν. 4412/16 (αρκ. 138), όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 59 του ν. 4782/2021. 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των 
εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων 
αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ.10,11), ν. 3850/10 (αρ. 42- 
49). Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ 

γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν 
τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν 
περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ 
εταιρεία). 

3. φμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα 
ακόλουκα: 

3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) - Φάκελοσ 
Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα: 

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των 
εργαςιϊν, τθν εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ 
διάρκεια εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται 

ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα 
υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται 
ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ, τα οποία αποτελοφν τμιμα 
τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ.3 

                                                 
1
 O Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων άρ. δεφτερο, καταργεί 

διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των: Ν.1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 17/96, κλπ. 
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παρ.8) και τθν ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο ν. 4412/16 
(αρκ. 138). 

γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν 

παραλείψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα 
με τθν μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, 
τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, 
πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ). 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα 
προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα 
προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο ν. 
4412/16 (αρκ. 138). 

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

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

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ 
εργαηόμενουσ και για τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ 
διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ 
μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ 
ΥΑ: ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ 
ενςωματϊκθκαν ςτο ν. 4412/16 (αρκ. 138). 

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 
όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν 
περιςςότερα του ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 

β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: 

Ρ.Δ.305/96 (αρκ.12 παράρτθμα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του 
ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ 
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 
εδάφιο αϋ του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 

εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι 
παραλαβι κάκε Δθμόςιου Ζργου: ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτο ν. 3669/08 αρ. (73 και 75), όπωσ τροποποιικθκαν ςτα άρκρα 136 και 137 του 
ν. 4070/2012. 

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του 
Ζργου και το ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
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5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται ςτθν ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ – τιρθςθ ςτοιχείων 

αςφάλειασ και υγείασ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

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

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

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

3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου, του τεχνικοφ αςφαλείασ και του 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 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). 
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4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο 
ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου ν. 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν 
ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με 
τθν Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ. 

Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, 
Τμιματα ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ 
του αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των 
τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το 
αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), ν. 1396/83 
(αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 

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

Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται 
με το Θ Μ Α. 

Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και 
εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των 
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του 
ατυχιματοσ. 

4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν 
ςτο εργοτάξιο. 

4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

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

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

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

γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν 
ι αερίων κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των 
εγκαταςτάςεων αυτϊν, Ρ Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ κατάρτιςθ ςχεδίου 
διαφυγισ - διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ 
εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, 
φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ, ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, 
παρ.3, 4, 8-10), ν. 3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
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ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ 
εξοπλιςμοφ (φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ), 
ΡΔ 1073/81 (αρ.109,110), ν. 1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 

14). 

ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ 
εργαηόμενουσ όπωσ προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ 
ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ 
κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ 
οδθγίεσ για τθ χριςθ του, Ρ.Δ. 1073/81(αρ.102-108), ν. 1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 
και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - 
εκφόρτωςθ – εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι 
διζλευςθ των πεηϊν και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με: 

- Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του ΥΡΥΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων 
Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

- Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του ΥΡΕΚΑ και ΥΡΥΜΕΔΙ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν 
αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και 
οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν» 

- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: ν. 2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και τθν 
τροπ. αυτοφ, ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ 
οδοφσ, κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου, ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και θ τροπ. αυτοφ: ν. 

3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να 
τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν 
ςυςκευϊν, των κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ 
εργοταξίου, κλπ, ΡΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IV μζροσ Α, παρ.2), 
ν. 3850/10 (αρ. 31,35). 

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

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: 

α) κραδαςμοφσ, ΡΔ 176/05, β) κόρυβο, ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ 
οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων, ΡΔ 397/94, δ) προςταςία 
από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ, ν. 3850/10 (αρ. 36-41), ΡΔ 82/10. 

4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 
304/00 (αρ.2). 
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α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των 
μθχανθμάτων (χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των 
οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ 

αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ), 
ΡΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. 
αυτοφ ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 
μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, ν. 3850/10 (αρ. 
34, 35). 

β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία: 

1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

2. Άδεια κυκλοφορίασ 

3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 

4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ 
Βϋ, τμιμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - 
εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα 
αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ 
και αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 
και αρ.4. παρ.7 ). 

5.Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ 

ςτο εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 
εκτελοφμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, 
πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των 
εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 

Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα: 

5.1 Κατεδαφίςεισ: 

ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 

ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια 
και αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ν. 2168/93, 
ΡΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 
αυτισ ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 
2/06, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10 ). 
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5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, 
Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ. 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 

396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α παρ.1, 10 και 
μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4-6,14). 

5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ  

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

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

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

5.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 

(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ 

ενζργειασ και εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι 
άλλθσ φφςθσ ζργων και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) 

ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτισ ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΡΔ 
455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα 

(Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κ.λπ. 
με χριςθ πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου). 

ΡΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΡΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

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