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Άρκρο 1. Αντικείμενο τθσ υγγραφισ - Οριςμοί 

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ε..Τ. είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ 

οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και με τα ςχζδια και δι-
αγράμματα που ζχουν εγκρικεί από τον Εργοδότθ κα εκτελεςτεί θ καταςκευι του ζργου 
«ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΔΘΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ - ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΟΙΚΙΜΟΤ ΗΤΓΟΤ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ». 

Οι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτα υμβατικά Σεφχθ κα ζχουν τθν ακόλουκθ ςθμαςία: 

α. Ο όροσ "Ανακζτων φορζασ ι "Εργοδότθσ", ςθμαίνει τθν Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ 
Αποχζτευςθσ Καβάλασ (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.). 

β. Ο όροσ "Επιβλζπων" που μπορεί να αναφερκεί και ωσ "Επίβλεψθ" ι "Επιβλζπουςα 
Τπθρεςία" ι "Διευκφνουςα Τπθρεςία" ςθμαίνει τθν Τπθρεςία Επίβλεψθσ του ζργου που είναι θ 
Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.). 

γ. «Προϊςταμζνθ Αρχι» (Εποπτεφουςα Τπθρεςία) είναι το Δ.. τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ 
Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.) που αποφαςίηει για τθν κατακφρωςθ του 
αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και τθν κατάρτιςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που εποπτεφει τθν 
εκτζλεςθ του ζργου, αποφαςίηει για οποιαδιποτε μεταβολι των όρων του ςυμφωνθτικοφ ι άλλων 
ςτοιχείων αυτισ. Οι διοικθτικζσ πράξεισ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ των 
κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

δ. Ο όροσ "Ανάδοχοσ" ι "Εργολάβοσ", ςθμαίνει το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ, εργολάβο 
δθμοςίων ζργων, που αναλαμβάνει ζπειτα από δθμοπραςία τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που 
κακορίηονται από τα υμβατικά Σεφχθ. Επίςθσ τουσ τυχόν νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του, κατάλλθλα 
εξουςιοδοτθμζνουσ να ενεργοφν για λογαριαςμό του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. 
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ε. Ο όροσ "φμβαςθ" ι ‘’Εργολαβία’’ ι "υμβατικά Σεφχθ" ςθμαίνει τθ ςυμφωνία μεταξφ 
τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται 
ςτο άρκρο 2. 

ςτ. Ο όροσ "Ε..Τ." ςθμαίνει τθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων. 

 

Άρκρο 2. υμβατικά Σεφχθ- φμβαςθ 

αν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ορίηονται αυτά που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ 
του ζργου και ιςχφουν με τθν ίδια ςειρά προτεραιότθτασ. Θ ςειρά αφτθ αποδίδεται κατωτζρω: 

1) το ςυμφωνθτικό· 

2) θ Διακιρυξθ του ζργου· 

3) θ Οικονομικι Προςφορά· 

4) το Σιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ· 

5) θ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.)· 

6) θ Σεχνικι υγγραφι Τποχρεϊςεων με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα Παραρτιματα 

τουσ· 

7) θ Σεχνικι Περιγραφι· 

8) ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ· 

9) οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου· 

10) το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

 

Άρκρο 3.  Ιςχφουςεσ διατάξεισ, Κανονιςμοί & Προδιαγραφζσ  

Ιςχφουν οι ακόλουκοι Νόμοι και Διατάξεισ: 

1) o ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν», όπωσ τρο-

ποποιικθκε και ιςχφει· 

2) oι διατάξεισ των νομοκετθμάτων που αναφζρονται ρθτά ςτθν Διακιρυξθ του ζργου. 

3) το π.δ. 171/87 «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζ-
ματα ζργων που εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (τα ιςχφοντα άρκρα) 

4) ο ν. 1069/80 "περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Τδρεφςεωσ και Αποχετεφ-
ςεωσ", όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει· 

5) θ υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ , Τποδομϊν , Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα “ Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα 
(440) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια 
ζργα” κακϊσ και θ ςυνοδευτικι εγκφκλιοσ 26/ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012· 
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6) θ Εγκφκλιοσ 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με κζμα: Απόφαςθ του Τ-
πουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων για τθν αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πε-
νιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΛΟΣ – ΕΣΕΠ)"· 

7) θ ΚΤΑ Τπουργείων Ανάπτυξθσ και ΤΠΤΜΕΔΙ υπ' αρικ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012· 

8) γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, Εγκφκλιοσ, κ.λπ.) που διζπει τθν 
εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζςτω κι αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω· 

9) ότι ιςχφει για τθν εφαρμοςτζα νομοκεςία και αναφζρεται ρθτά ςτο άρκρο 7 τθσ Διακι-
ρυξθσ Δθμοπραςίασ του ζργου τθσ επικεφαλίδασ. 

 

Άρκρο 4. φμβαςθ Καταςκευισ Ζργου – Αντικείμενο Εργαςιϊν 

Θ φμβαςθ ςυνάπτεται ςφμφωνα με τα άρκρα 135, 136 και 316 του ν. 4412/2016 με τθν 
υπογραφι ςυμφωνθτικοφ που πρωτοκολλείται αυκθμερόν ςτο Πρωτόκολλο του Εργοδότθ. 

Σο υμβατικό Αντικείμενο ςυνίςταται ςτθν ανάλθψθ και εκπλιρωςθ από τον Ανάδοχο όλων 
των υποχρεϊςεων που απορρζουν από το ςυμφωνθτικό και τα αναπόςπαςτα υμβατικά τθσ Σεφ-
χθ. Μεταξφ των υποχρεϊςεων αυτϊν περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 

1) θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθμο-
πράτθςθσ· 

2) θ ςφνταξθ των μελετϊν, ερευνϊν, προγραμμάτων, μεκοδολογιϊν, επιμετριςεων και 
λοιπϊν τευχϊν και εγγράφων που προβλζπονται από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ· 

3) θ ςυντιρθςθ του ζργου. 

Αναλυτικά οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν κακορίηονται ωσ εξισ:  

1) προμικεια, παραλαβι και μεταφορά ςτισ αποκικεσ των απαιτοφμενων εφοδίων και υ-
λικϊν· 

2) εκςκαφζσ τάφρων, κακαιρζςεισ οδοςτρωμάτων κ.λπ. για τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων 
και καταςκευι των αγωγϊν· 

3) μεταφορά υλικϊν και εφοδίων ςτισ κζςεισ καταςκευισ· 

4) τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των αγωγϊν· 

5) επαναπλιρωςθ τάφρων και αποκατάςταςθ οδοςτρωμάτων και άλλων ζργων που είχαν 
κακαιρεκεί· 

6) καταςκευι των τεχνικϊν ζργων του δικτφου (φρεάτια επιςκζψεωσ κ.λπ.). Όλεσ οι εργα-
ςίεσ κα καταςκευαςκοφν και κα επιμετρθκοφν όπωσ ορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τα άρκρα 
του τιμολογίου μελζτθσ. 
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Άρκρο 5. Χρόνοσ εγγφθςθσ - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ – Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, δθλαδι ο χρόνοσ κατά τον οποίο ο Ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί το 
ζργο ςε καλι κατάςταςθ, ςυντθρϊντασ το, επιςκευάηοντάσ το και επανορκϊνοντασ με δαπάνθ του 
βλάβεσ ι φκορζσ από ςυνθκιςμζνθ χριςθ, ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 171 του ν. 
4412/2016. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ αξίασ του ςυμφωνθτικοφ-

προ Φ.Π.Α. 

Αν θ εκτζλεςθ του ζργου αναλθφκεί από κοινοπραξία ζχουν ιςχφ εκτόσ των παραπάνω και 
οι ειδικζσ ρυκμίςεισ του άρκρου 140 του ν. 4412/2016. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 302 του ν.4412/2016 εκδίδονται από 
πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊ-
ςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 
κράτθ-μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζ-
χουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται 
από το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με πα-
ρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμά-
τιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερί-

ςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου 
θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

 

Άρκρο 6. Αςφάλιςθ ζργου 

φμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 144 του ν. 4412/2016, για τθν πλθρότθτα των εκπο-
νοφμενων μελετϊν, τον αρτιότερο ςχεδιαςμό, τθν καλφτερθ διοίκθςθ και επίβλεψθ και τθν ζντεχνθ 
καταςκευι του ζργου, υποχρεοφνται ο μελετθτισ, ο ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου και ο τεχνι-
κόσ ςφμβουλοσ να αςφαλίηουν τθ μελζτθ, τθν καταςκευι του ζργου και τισ υπθρεςίεσ τεχνικοφ 
ςυμβοφλου αντίςτοιχα, κατά παντόσ κινδφνου, περιλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων ηθμιϊν 
από ανωτζρα βία. 

 

Άρκρο 7. Απαλλοτριϊςεισ  

Για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω ζργου δε κα απαιτθκοφν απαλλοτριϊςεισ κατά τθν κατα-
ςκευι του από τον ΚτΕ. 

 

Άρκρο 8. Ριτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ) 

Δεν προβλζπεται θ καταβολι πρόςκετθσ ριτρασ (πριμ) ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. 
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Άρκρο 9. Ζναρξθ εργαςιϊν - Τπεφκυνοσ του Ζργου 

Θ θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν από τθν οποία αρχίηουν οι προκεςμίεσ του ζργου ςυ-
μπίπτει με τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 

Ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά τον εκπρόςωπό του για τθ διεφκυνςθ του ζργου «ΚΑΣΑΚΕΤΘ 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΔΘΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ - ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΗΤΓΟΤ 
Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ», ςτον τόπο του ζργου με μόνιμθ διαμονι ςτθν περιοχι των ζργων, εκείνον που 

όριςε ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ. Θ διεφκυνςθ των ζρ-
γων από τθν πλευρά του αναδόχου ςτουσ τόπουσ καταςκευισ τουσ γίνεται από τεχνικοφσ που ζ-
χουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί από τθν διευκφνουςα υπθρεςία. Θ επί του τό-
που των ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου του αναδόχου είναι υποχρεω-
τικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ του καταςκευαηόμενου ζργου. Σα τυπικά προςόντα 
του εν λόγω εκπροςϊπου του Αναδόχου κα είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ του άρκρου 139 του 
ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 10. Επίβλεψθ των ζργων 

Θ εκτζλεςθ των ζργων κα γίνει υπό τθν επίβλεψθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ Δθμοτικισ 

Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.). Ο ζλεγχοσ των εκτελοφμενων ζργων κα 
γίνεται κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 136, του 138, του 146 του ν. 4412/2016. Θ άςκθ-
ςθ επίβλεψθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μειϊνει τισ ευκφνεσ αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και το ςυμφωνθτικό. 

Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ορίηει τον επιβλζποντα μθχανικό του ζργου και τισ επιτροπζσ πα-
ραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν και χαρακτθριςμοφ εδαφϊν, ενϊ θ Προϊςταμζνθ Αρχι ορίηει τθν επι-
τροπι παραλαβισ φυςικοφ εδάφουσ όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 136 και 151 του ν.4412/2016, και 
οι αποφάςεισ αυτζσ κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο. 

 

Άρκρο 11. Τπεργολαβίεσ και Καταςκευαςτικζσ Κοινοπραξίεσ 

Θ φναψθ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ του Αναδόχου και τρίτθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ 
μπορεί να γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 165, 166, 336 του ν. 4412/2016 και των οριηομζνων ςτο 
άρκρο 25 τθσ Διακιρυξθσ. 

 

Άρκρο 12. Μελζτθ ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται με τθν προςφορά του ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθν 
τοποκεςία των ζργων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ όςον αφορά τισ ςυνκικεσ 
εξεφρεςθσ, μεταφοράσ απόκεςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, τθν φπαρξθ εργατικϊν χεριϊν, νεροφ, 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν, το ενδεχόμενο πλθμμφρων των 
χειμάρρων και γενικά όλεσ τισ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι των ζργων, τθ διαμόρφωςθ και 
κατάςταςθ, του εδάφουσ και υπεδάφουσ, το είδοσ, ποιότθτα και ποςότθτα των πάνω και κάτω από 
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το ζδαφοσ δυνατό να ςυναντθκοφν υλικϊν και νερϊν, το είδοσ και τα μζςα που κα απαιτθκοφν 
πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο των εργαςιϊν και όποια άλλα ηθτιματα που με 
οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν, ςε ςυνδυαςμό με το ςυμφωνθτικό, τισ εργαςίεσ ι το 
κόςτοσ τουσ. Ειδικά μελζτθςε και ζλαβε υπόψθ του ςτθν προςφορά τον φόρτο και τισ ςυνκικεσ 
κυκλοφορίασ των οχθμάτων και τθν φπαρξθ και λειτουργία των ζργων και δικτφων κοινισ 
ωφελείασ (αγωγοφσ, αποχετευτικά γενικά, Δ.Ε.Θ., Ο.Σ.Ε. κ.λπ.). θμειϊνεται ότι οι ευκφνεσ για 

αλλθλογραφία και ςυνεννοιςεισ που ενδζχεται να χρειαςτοφν με τουσ διάφορουσ Οργανιςμοφσ 
Κοινισ Ωφελείασ, ανικουν όλεσ ςτον ανάδοχο. Όλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ κα γίνονται με γνϊςθ τθσ 
Επίβλεψθσ. Ζτςι, θ αλλθλογραφία κα γίνεται μζςω τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ι με κοινοποίθςθ 
των εγγράφων ςτθν Επίβλεψθ, τα δε πορίςματα ςυςκζψεων κ.λπ. κα ανακεφαλαιϊνονται ςε 
ενθμερωτικζσ αναφορζσ που κα υποβάλλονται μζςα ςε 5 εργάςιμεσ θμζρεσ. 

Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι αναμζνονται παρεμβολζσ από άλλουσ Αναδόχουσ άλλων 
ζργων και για τον λόγο αυτό ζλαβε υπόψθ του αυτζσ τισ επιβαρφνςεισ ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ 
προςφοράσ και ςτο αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ και ότι καμία τζτοια παρεμβολι κα 
αποτελζςει βάςθ για πρόςκετθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με όλουσ 
τουσ άλλουσ Αναδόχουσ κάτω από τισ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 138 του ν. 4412/2016 να μθν 
παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε άλλων ζργων ι εργαςιϊν φορζα του δθμόςιου τομζα, 

που είναι δυνατόν να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ του, να προςτατεφει τισ 
υπάρχουςεσ καταςκευζσ και εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι διακοπι λειτουργίασ τουσ και 
χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των 
βλαβϊν ι διακοπϊν. 

Για τον ζλεγχο υφιςτάμενων αγωγϊν δικτφων κ.λπ., ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει λεπτομερι 
ειδικι ζκκεςθ και καταςκευαςτικά ςχζδια, που κα εγκρικοφν από τθν Τπθρεςία κατά τθν απόλυτθ 
κρίςθ τθσ. Θ ειδικι ζκκεςθ αυτι και τα ςχζδια κα ςυνοδεφουν το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν. 
τισ εργαςίεσ αυτζσ περιλαμβάνονται όλεσ αυτζσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτροπι ι 
διευκζτθςθ και γενικά τον ζλεγχο των υφιςτάμενων αγωγϊν δικτφων ι χειμάρρων κ.λπ. χωρίσ να 
διαταραχκεί θ λειτουργία τουσ. Οι εργαςίεσ για τον ζλεγχο των υφιςτάμενων αγωγϊν (φδρευςθσ, 
αποχζτευςθσ, Ο.Σ.Ε., Δ.Ε.Θ. κ.λπ.) όπωσ πιο πάνω προδιαγράφεται κα αρχίςουν πριν από τθν 

ζναρξθ των εργαςιϊν των ζργων που κα καταςκευαςτοφν και κα τελειϊςουν μετά τθν 
αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και τθν τελικι αποκατάςταςθ των ςκαμμάτων. 

Με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο Επιβλζπων ζχει υποχρζωςθ να κζςει ςτθ διάκεςθ του 
Αναδόχου τθν εγκεκριμζνθ οριςτικι μελζτθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να κάνει καλι 
και πιςτι εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων ςχεδίων και τευχϊν και δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ 
προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ Επίβλεψθσ, να τα τροποποιιςει. Ο Ανάδοχοσ οφείλει ςε κάκε 
περίπτωςθ που κρίνει ότι μεταβολι ςχεδίου τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κα απζβαινε από τεχνικι 
και οικονομικι άποψθ ςε όφελοσ του ζργου, να το γνωρίςει ςτον Επιβλζποντα, ο οποίοσ μπορεί να 
αποδεχτεί ι να απορρίψει τθν προτεινόμενθ μεταβολι ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο 
άρκρο 138 του ν.4412/2016. 
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Άρκρο 13.  Σεχνικι διεφκυνςθ του ζργου - Προςωπικό του Αναδόχου 

Θ τεχνικι διεφκυνςθ του ζργου γίνεται ςφμφωνα διζπεται από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 
139 του ν. 4412/2016. Θ διεφκυνςθ των ζργων από τθν πλευρά του αναδόχου ςτουσ τόπουσ κατα-
ςκευισ τουσ γίνεται από τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί από τθν 
διευκφνουςα υπθρεςία. Θ επί του τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υ-
παλλιλου του αναδόχου είναι υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ του κατα-

ςκευαηόμενου ζργου. Θ ελάχιςτθ τεχνικι ςτελζχωςθ του εργοταξίου ςε κάκε ζργο κακορίηεται με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντοσ φορζα, ςτθ διακιρυξθ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει 
να παρακολουκεί μζςω του εκπροςϊπου που ζχει ορίςει, ςφμφωνα με το άρκρο 9 (ζναρξθ εργα-
ςιϊν) τθσ παροφςασ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να εγκαταςτιςει ςτον τόπο εκτελζςεωσ του ζργου, γρα-
φείο ςτελεχωμζνο με ειδικευμζνο και ζμπειρο τεχνικό προςωπικό που χρειάηεται για τθ διεφκυνςθ 
και παρακολοφκθςθ του ζργου, το οποίο ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι ηθτθκεί κα είναι ςτθ διά-
κεςθ τθσ Τπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει επίςθσ κατάςταςθ των προςϊπων που 
κα είναι εξουςιοδοτθμζνα να αναπλθρϊνουν τουσ παραπάνω αναφερομζνουσ κατά τθν απουςία 
τουσ. Οι επιςτάτεσ και εργοδθγοί του Αναδόχου πρζπει να είναι ικανοί να τον βοθκοφν ςτθν εκτζ-
λεςθ των ζργων, τισ επιμετριςεισ κ.λπ. Οι εργατοτεχνίτεσ πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ καταλ-

λθλότθτα για το ςκοπό για τον οποίο χρθςιμοποιοφνται. 

Θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ 
που κρίνεται δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του αναδόχου. 

 

Άρκρο 14.  υμμόρφωςθ Αναδόχου προσ τθν ςφμβαςθ και τισ διαταγζσ τθσ Τπθρεςίασ Ε-
πίβλεψθσ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊ-
ςεων και των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ εργολαβίασ, όπωσ και με τισ ζγγραφεσ διαταγζσ τθσ Επιβλζ-
πουςασ Τπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ δεν ζχει καμία υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται ςτισ διαταγζσ που 
του δίνονται προφορικά αλλά μόνο ςτισ ζγγραφεσ διαταγζσ ι ςε υπθρεςιακά ςθμειϊματα του Επι-

βλζποντα μθχανικοφ που επικυρϊνονται με ςχετικά ζγγραφα τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. 

Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί, ςε περίπτωςθ επείγουςασ ανάγκθσ για τθν εκτζλεςθ ερ-
γαςιϊν κατά τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, να χορθγιςει ςχετικι εντολι, για τθν εκτζλεςθ των ερ-
γαςιϊν και πριν τθν υπογραφι ςχετικισ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ κατά τθν παρ. 1, ι ζγκριςθσ 
του ΑΠΕ κατά τισ παρ. 3 και 4 του άρκρου 156, περί ειδικϊν κεμάτων τροποποιιςεων ςυμβάςεων 
κατά τθ διάρκειά τουσ, αυξομειϊςεων εργαςιϊν και νζων εργαςιϊν, και ο ανάδοχοσ οφείλει να 
προβεί ςτθν εκτζλεςθ των εν λόγω εργαςιϊν. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να λάβει αποηθμίωςθ ι 
αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που ζγιναν αυκαίρετα και χωρίσ ζγγραφθ εντολι τθσ διευ-
κφνουςασ υπθρεςίασ, ζςτω και αν αυτζσ βελτιϊνουν το ζργο. Αν θ χωρίσ ζγκριςθ μεταβολι επιφζ-
ρει μείωςθ ποςοτιτων ι διαςτάςεων, καταβάλλεται μόνο θ αξία των ποςοτιτων των εργαςιϊν 
που ζχουν πράγματι εκτελεςκεί χωρίσ να αποκλείεται εφαρμογι των διατάξεων για κακοτεχνία. Οι 
εντολζσ τθσ ωσ άνω παραγράφου υπογράφονται από τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρε-
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ςίασ. ε εξαιρετικά επείγουςεσ περιπτϊςεισ και μόνο για εργαςίεσ που αφοροφν ςτθν αςφάλεια 
του ζργου λόγω απρόβλεπτων ςυνκθκϊν και εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 
155, θ εντολι τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ δφναται να χορθγείται προφορικά ςτον τόπο των ζρ-
γων, καταχωρίηεται δε αμελλθτί, με ςυνοπτικι αιτιολογία, ςτο θμερολόγιο του ζργου και αποςτζλ-
λεται θλεκτρονικά ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Πριν από τθν θλεκτρονικι α-
ποςτολι του θμερολογίου του ζργου ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία δεν επιτρζπεται θ εκτζλεςθ 

οιαςδιποτε εργαςίασ. 

Αν τθ διαταγι αυτι δίνει ο επιβλζπων, οφείλει να ενθμερϊςει αμελλθτί εγγράφωσ τθ διευ-
κφνουςα υπθρεςία, για τθν ζκδοςθ κανονικισ εντολισ θ οποία εκδίδεται εντόσ τριϊν εργαςίμων 
θμερϊν από τθν ανωτζρω ζγγραφθ ενθμζρωςθ. Αν θ εντολι αυτι διαφοροποιεί μερικά ι ολικά τισ 
εντολζσ του επιβλζποντα, ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ που ζχει εκτελζςει, ςφμφω-
να με τθν εντολι τθσ επίβλεψθσ μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

 

Άρκρο 15.  Πθγζσ Αδρανϊν Τλικϊν. Διάκεςθ πλεοναηόντων 

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτισ παρ. 7,12 & 13 του άρκρου 138 του ν. 4412/2016, ό-
πωσ αντικαταςτάκθκε.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για το ζργο όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, 
μθχανιματα, οχιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία και οποιαδιποτε άλλα μζςα. Ο ανάδο-
χοσ, ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζρ-
γου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων των 
εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ των 
υλικϊν και τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ και φκοράσ τουσ, οι δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθ-
ςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ 
κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ εφαρμογισ των ςχεδίων καταςκευισ των ςτακερϊν ςθμεί-
ων, καταμετριςεων, δοκιμϊν, προςπελάςεων προσ το ζργο και ςτισ κζςεισ για τθ λιψθ υλικϊν, 
ςφςταςθσ και διάλυςθσ εργοταξίων, οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ηθμιϊν ςτο προςωπικό του, ςτον 
κφριο του ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και γενικά κάκε είδουσ δαπάνθ απαραίτθτθ για τθν καλι 
και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου.  

Ο ανάδοχοσ ζχει όλθ τθν ευκφνθ για τθν ανεφρεςθ και χρθςιμοποίθςθ πθγϊν αδρανϊν υλι-
κϊν ι άλλων υλικϊν, που δεν προζρχονται από το εμπόριο, όπωσ προβλζπεται ςτθ μελζτθ δθμο-
πράτθςθσ του ζργου, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθ ςφμβαςθ. Οι πθγζσ αυτζσ, πριν από τθ 
χρθςιμοποίθςι τουσ, πρζπει να εγκρικοφν από τθ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ προκεςμίασ τριά-
ντα (30) θμερϊν από τθσ υποβολισ τθσ ςχετικισ γνωςτοποίθςθσ του αναδόχου και εφόςον απο-
κλίνουν από τισ οριηόμενεσ ςτθ μελζτθ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί να απαγορεφςει τθ χριςθ 
ακατάλλθλων ι απρόςφορων για τα ζργα πθγϊν. Αν διαπιςτωκεί ότι ο ανάδοχοσ εμπορεφεται τα 
εξορυςςόμενα από τισ πθγζσ αυτζσ του ζργου αδρανι υλικά, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντοσ φορζα.  

Σα αδρανι υλικά (αμμοχάλικα οδοςτρωςίασ, εγκιβωτιςμοφ αγωγϊν, ςτραγγιςτθρίων, κ.λπ.) 
που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα είναι κραυςτά υλικά λατομείου. Ο Εργοδότθσ δεν 
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αναλαμβάνει καμιά υποχρζωςθ για τθν απαλλοτρίωςθ εκτάςεων κατάλλθλων για τθν παραγωγι 
υλικϊν προσ χριςθ του Αναδόχου ςτο ζργο, πρζπει ςυνεπϊσ αυτόσ ςτισ τιμζσ που κα προςφζρει 
για τθν καταςκευι του ζργου να ςυμπεριλάβει όλεσ τισ από οιονδιποτε λόγο απαιτοφμενεσ 
δαπάνεσ για τθν προμικεια από λατομεία, ορυχεία, κ.λπ. των αναγκαιοφντων αδρανϊν υλικϊν, ι 
για τθ μίςκωςθ ι αγορά εκτάςεων προσ παραγωγι των υλικϊν αυτϊν. 

Επίςθσ ςτισ τιμζσ προςφοράσ του, πρζπει να περιλθφκοφν οι δαπάνεσ, καταςκευισ και 

ςυντιρθςθσ οδϊν προςπζλαςθσ, μεταφορϊν των υλικϊν από οποιαδιποτε πθγι και αν 
λαμβάνονται κ.λπ., μθ αναγνωριηόμενθσ ουδεμίασ αξίωςθσ του αναδόχου για πλθρωμι άλλθσ 
αποηθμίωςθσ λόγω πρόςκετων τυχόν μεταφορϊν ι δυςμενϊν ςυνκθκϊν μίςκωςθσ λατομείων, 
ορυχείων, κ.λπ., αποκάλυψθσ και δθμιουργίασ ι εκμετάλλευςθσ αυτϊν κ.λπ. 

Σα ακατάλλθλα ι πλεονάηοντα υλικά κα διαςτρϊνονται, μετά από υποβολι προτάςεωσ 
από τον ανάδοχο ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ και μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ 
Τπθρεςίασ. ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ ςε 
προεγκρικζντεσ χϊρουσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξεφρει και να χρθςιμοποιιςει άλλουσ 
κατάλλθλουσ χϊρουσ, με τθν ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

 

Άρκρο 16.  Ποιότθτα υλικϊν -Ζλεγχοσ 

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 138, 159, 208 και 221 του ν. 4412/2016. Ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα υλικά που κα 
απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

Θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κατα-
ςκευι του ζργου ι ενςωματϊνονται ςε αυτό, γίνεται από ζναν (1) ι περιςςότερουσ τεχνικοφσ του 
άρκρου 139, περί διεφκυνςθσ ζργου από τθν πλευρά του αναδόχου, ο οποίοσ ςυντάςςει και υπο-
βάλει διλωςθ προσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, με τθν οποία βεβαιϊνει και τθν αλικεια του περιε-
χομζνου τθσ. Παράλειψθ ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ ςχετικισ διλωςθσ ςυνιςτά κϊλυμα υποβολισ 
κάκε επόμενου λογαριαςμοφ ( ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου 159 του ν. 4412/2016). 

Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 221 περί οργάνων 

διενζργειασ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμόςιων ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμε-
να ςτο άρκρο 208 του ν.4412/2016.  

Σα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και να εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ των αντίςτοι-
χων ιςχυουςϊν Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν. Επίςθσ πρζπει να φζρουν πιςτοποιθτικά κατά 
ΕΛΟΣ ι/και ISO τα οποία κατατίκενται ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία .Τλικά και άλλα είδθ που χρθ-
ςιμοποιοφνται χωρίσ τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά και ζγκριςθ κα απορρίπτονται, εφόςον 
διαπιςτωκεί θ ακαταλλθλότθτά τουσ. Γι αυτό κα ςυςκευάηονται κατάλλθλα, με τθν αναγραφι του 
ονόματοσ του υλικοφ και του εργοςταςίου και τα υλικά εμπορίου και για τα αδρανι υλικά τον τόπο 
προζλευςθσ, τθν ονομαςία και τθν τοποκεςία του ζργου και το όνομα του Αναδόχου, κακϊσ και 
ότι τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ανταποκρίνονται προσ το δείγμα. Επίςθσ αναγρά-
φεται το είδοσ του ελζγχου ςτον οποίο κα υποβλθκοφν τα υλικά.  
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Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν, διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ 
και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Θ ςφμβαςθ μπορεί να προβλζπει 
ότι ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω τρόπουσ: α) Με μα-
κροςκοπικι εξζταςθ. β) Με χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ). γ) Με πρακτικι 
δοκιμαςία. δ) Με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ 
προμικεια υλικό ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ προ-

βλζπεται από τθ ςφμβαςθ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί: α) να παρα-
λάβει το υλικό, β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προ-
διαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, γ) να απορρίψει το υλικό. Σο κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων 
επιβαρφνει τον προμθκευτι.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ αναφζρει ςτο ςχετικό 
πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει 
αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν το υλικό είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που 
προορίηεται. Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα, που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φ-

ςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι του υλικοφ με ι 
χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια 
κατά περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ ε-
πθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργά-
νου, το υλικό μπορεί να απορριφκεί.  

Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτε-
ροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. 

Αν ο προμθκευτισ διαφωνεί με το αποτζλεςμα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενερ-
γικθκαν κατά τθν παραλαβι από τθν πρωτοβάκμια ι τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ, 
μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων. Θ κατ’ ζφεςθ εξζτα-

ςθ γίνεται, φςτερα από ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ, ςε εργαςτιριο διαφορετικό από εκείνο που διε-
νιργθςε τθν αρχικι εξζταςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 13 του άρκρου 214, περί δειγμάτων, δειγματο-
λθψίασ και εργαςτθριακϊν εξετάςεων. Ο προμθκευτισ μπορεί να ηθτιςει κατ’ ζφεςθ εξζταςθ είτε 
θ παραλαβι διενεργείται από πρωτοβάκμια είτε από δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ. Θ δα-
πάνθ για τισ εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν 
αποδειχκεί θ ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. τθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ βαρφνει τον κφριο 
του ζργου και αποδίδεται ςτον ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ του ζργου. Κάκε ςχετικι δαπάνθ κα ε-
πιβαρφνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του. 
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Άρκρο 17.  Ζλεγχοι – Δοκιμζσ Καταςκευϊν  

Θ επιβλζπουςα Τπθρεςία κα προβαίνει όποτε κρίνει ςκόπιμα και με δαπάνθ του Αναδόχου 
ςε ελζγχουσ και δοκιμζσ των καταςκευϊν, ϊςτε να διαπιςτϊνει μεταξφ των άλλων τθν ποιότθτα 
και τθν αποτελεςματικότθτα αυτϊν. Οι ζλεγχοι - δοκιμζσ είναι:  

 ςτεγανοποίθςθ δεξαμενϊν και φρεατίων· 

 ςτεγανότθτα αγωγϊν. 

 αντιδιαβρωτικι προςταςία. 

 

Άρκρο 18.  Ζλεγχοι – Δοκιμζσ Εξοπλιςμοφ 

Για τθν ζγκριςθ τθσ προμικειασ και τθσ εγκατάςταςθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, κα 
πρζπει να προςκομίηονται εγκαίρωσ ςτθν Τπθρεςία τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτι και τα 
ςχετικά πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, ϊςτε να ελζγχεται εάν ο εξοπλιςμόσ είναι ςφμφωνοσ με τα 
οριηόμενα ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. Ο εξοπλιςμόσ που κα τοποκετείται κα είναι απόλυτα 
καινοφργιοσ, αποκλειομζνων εντελϊσ των ανακαταςκευαςμζνων ςυςτθμάτων.  

Οι ζλεγχοι / δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ οποίεσ 

προβαίνει θ Τπθρεςία ςυνίςτανται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςτουσ ακόλουκουσ ελζγχουσ: 

 διαδοχικζσ εκκινιςεισ αντλιϊν και κινθτιρων ςτισ επιτρεπόμενεσ ςυχνότθτεσ εκκίνθςθσ· 

 κραδαςμοί κατά τθ λειτουργία των διαφόρων μθχανιςμϊν· 

 ςτάκμθ κορφβου των μθχανθμάτων ςε πλιρθ λειτουργία· 

 διαρροζσ λιπαντικϊν. 

 

Άρκρο 19.   Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ 

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 138 του ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 145 παρ. 4 
του ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν 
πάροδο τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 2 του άρκρου 138 να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα 
του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, 
εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του 
ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλο τον μθχανικό 
εξοπλιςμό που κα απαιτθκεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ που κα διατεκεί από τον Εργολάβο κα είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ 
λειτουργίασ και θ ςυντιρθςι του κα γίνεται κανονικά. Ο αρικμόσ και οι αποδόςεισ των 
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μθχανθμάτων κα κακοριςτοφν με λεπτομζρεια ςτο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που κα ςυνταχκεί 
και κα εγκρικεί από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, δεν κρικοφν επαρκι τα 
μθχανικά κ.λπ. μζςα που ειςκομίςτθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ περαίωςθ των εργαςιϊν, 
τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, μζςα ςε δεκαιμερθ προκεςμία από γραπτι εντολι τθσ Τπθρεςίασ, 
να ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα μθχανικό εξοπλιςμό κ.λπ. ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

Τπθρεςίασ. 

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, κ.λπ.) ςφμφωνα με το 
κάκε φορά ιςχφον κεςμικό πλαίςιο *ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, 
ΠΔ 395/94, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει: το ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 
(παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ 
αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, ν.3850/10 (αρ. 34, 35)]. 

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

 πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ· 

 άδεια κυκλοφορίασ· 

 αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ· 

 αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)· 

 άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, 

τμιμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). θμειϊνεται ότι θ άδεια 
χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι· 

 βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - 
εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα 

αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6)· 

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

 

Άρκρο 20.  Προκεςμία Αποπεράτωςθσ – Χρονοδιάγραμμα - Ενδεικτικζσ/Αποκλειςτικζσ 
Σμθματικζσ Προκεςμίεσ - Αναλυτικό Πρόγραμμα - Θμερολόγιο - Πρόοδοσ των εργαςιϊν - Ποινι-
κζσ ριτρεσ. 

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 145, 146 και 147 του ν. 4412/2016. 
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Θ ολικι προκεςμία αποπερατϊςεωσ του ζργου ορίηεται ςε πεντακόςιεσ ςαράντα (540) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ, από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

ε κάκε ςφμβαςθ καταςκευισ ζργου ορίηεται προκεςμία για τθν περάτωςι του ςτο ςφνολο 
και κατά τμιματα. Μζςα ςε προκεςμία που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ από δεκαπζντε (15) θμζρεσ και να υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμζρεσ 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ, 

ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, 
το οποίο τθρεί τισ προβλζψεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ διευκφνουςα υπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ το χρονοδιάγραμμα και 
μπορεί να τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου ιδίωσ, αναφορικά με τθν καταςκευαςτικι αλ-
λθλουχία, τθν καταςκευαςιμότθτα τθσ μεκοδολογίασ και τθν επίτευξθ των χρονικϊν οροςιμων τθσ 
ςφμβαςθσ. Σο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου.  

Σο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζρ-
γου. Σο χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου, θ οποία κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμ-
βαςθσ και πάντωσ, ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. Σο 
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. ε ζργα προχπολογιςμοφ άνω του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) 
ευρϊ είναι υποχρεωτικι θ ςφνταξθ τευχϊν ι διαγραμμάτων με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυ-
ςθσ. ε ζργα μικρότερου προχπολογιςμοφ μπορεί να προβλζπεται θ ςφνταξθ τευχϊν ι διαγραμμά-
των με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Αναπροςαρμογζσ του χρο-
νοδιαγράμματοσ εγκρίνονται, όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των 
εργαςιϊν. 

Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει 
πζρα των τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ μθ τιρθςθ των ανωτζρω προ-
κεςμιϊν με υπαιτιότθτα του αναδόχου ςυνεπάγεται τθν επιβολι των διοικθτικϊν και παρεπόμε-
νων χρθματικϊν κυρϊςεων, αποτελεί λόγο ζκπτωςθσ του αναδόχου και αποτελεί πεικαρχικό αδί-
κθμα για τα αρμόδια όργανα του φορζα καταςκευισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 

141.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί κάκε φορά επαρκι ςυνεργεία τεχνικϊν και εργατϊν 
και μθχανικά μζςα καταςκευισ ι να εργαςκεί υπερωριακά και τισ Κυριακζσ και γιορτζσ και να 
καταρτίηει νυκτερινά ςυνεργεία, χωρίσ να ζχει δικαίωμα για το λόγο αυτό ςε πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ, αν αυτό κρικεί απαραίτθτο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων ςφμφωνα 
προσ το παραπάνω πρόγραμμα προόδου τουσ. Θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία, αν κρίνει ότι ο ρυκμόσ 
προόδου των ζργων δεν είναι ικανοποιθτικόσ και ςφμφωνοσ με το πρόγραμμα εργαςιϊν, μπορεί 
να απαιτιςει από τον Ανάδοχο να αυξιςει τον αρικμό των ςυνεργείων του, τισ υπερωρίεσ τισ 
εργάςιμεσ μζρεσ και τον αρικμό των μθχανθμάτων και γενικά να πάρει όλα τα μζτρα που 
επιβάλλονται για τθν επιτάχυνςθ τθσ προόδου των ζργων. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται 
προσ τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ, χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 
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Θ μθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου προσ τισ παραπάνω εντολζσ και θ αποδειγμζνα 
αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει ςτον 
Εργοδότθ το δικαίωμα να καταγγείλει το ςυμφωνθτικό και να ςτεριςει τον Ανάδοχο από το 
δικαίωμα ςυνζχιςθσ του ζργου, ςε εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 145 του ν. 
4412/2016. Θ μθ άςκθςθ των παραπάνω δικαιωμάτων του Εργοδότθ, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο 
από οποιαδιποτε υποχρζωςθ που προκφπτει από το ςυμφωνθτικό. 

Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθρείται από τον ανάδοχο θλεκτρονικό θμερολόγιο ςε ελεφ-
κερο λογιςμικό ευρείασ χριςθσ. Σο τεχνικό ςτζλεχοσ του άρκρου 139, που τθρεί με εντολι του α-
ναδόχου το θμερολόγιο, γνωςτοποιείται μετά από τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου ςτθ διευκφ-
νουςα υπθρεςία. Σο θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με ςυνοπτικό 
τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ:  

α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊ-
ρου,  

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 αναχω-
ριςεισ 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 επανάλθ-

ψθσ εργαςιϊν, 

ια) οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ,  

β) 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. 

Σο 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 
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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. 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 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.  

Κάκε ςφμβαςθ, εκτόσ από τθν προκεςμία για τθν περάτωςθ του ςυνόλου του ζργου (ςυνο-
λικι προκεςμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμθματικζσ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ ςυγκε-
κριμζνων τμθμάτων του ζργου, των οποίων θ ζγκαιρθ αποπεράτωςθ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για 
τον κφριο του ζργου. Μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί όλεσ οι επί μζ-
ρουσ εργαςίεσ του ζργου και οι τυχόν προβλεπόμενεσ από τθ ςφμβαςθ δοκιμζσ. Σο ίδιο μπορεί να 
ιςχφει αναλογικά και για τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ. 

Με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ εγκρίνεται παράταςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν, 
φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου που υποβάλλεται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία ι και χωρίσ αυτιν, 
αν δεν ζχει λιξει θ οριακι προκεςμία του ζργου. Σο αίτθμα υποβάλλεται οποτεδιποτε μζχρι τθ 
λιξθ τθσ τρζχουςασ κάκε φορά προκεςμίασ και θ Προϊςταμζνθ Αρχι αποφαίνεται εντόσ τριάντα 
(30) θμερϊν, αλλιϊσ τεκμαίρεται θ αποδοχι τθσ αίτθςθσ και θ ρθτι ι ςιωπθρι παράταςθ ανατρζ-
χει ςτθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ προκεςμίασ. 

Θ παράταςθ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ χορθγείται είτε «με ανακεϊρθςθ», για το χρο-
νικό διάςτθμα κακυςτζρθςθσ τθσ εκτζλεςθσ, που οφείλεται ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του κυρίου 
του ζργου ι «χωρίσ ανακεϊρθςθ», για το χρονικό διάςτθμα τθσ κακυςτζρθςθσ, που οφείλεται ςε 
παραλείψεισ και ενζργειεσ του αναδόχου. Με τθν απόφαςθ παράταςθσ επιμερίηεται πάντοτε θ ευ-
κφνθ για τθν κακυςτζρθςθ, αλλιϊσ νοείται ωσ οφειλόμενθ αποκλειςτικά ςτον ανάδοχο. ε περί-

πτωςθ ζγκριςθσ παράταςθσ προκεςμίασ «χωρίσ ανακεϊρθςθ» για το ςφνολο των υπολειπόμενων 
εργαςιϊν του ζργου ι μιασ τμθματικισ προκεςμίασ του, επιβάλλονται οι ποινικζσ ριτρεσ, ανεξάρ-
τθτα από τθν ζγκριςθ τθσ παράταςθσ αυτισ 

Για τθν παράβαςθ των προκεςμιϊν του ζργου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 148 
του ν.4412/2016. 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.  
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Ωσ μζςθ θμεριςια αξία, νοείται το πθλίκο τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ δθλαδι του ςυνολικοφ 
χρθματικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ 
τον Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.), προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία του ζργου δθλαδι τθν 
αρχικι ςυνολικι προκεςμία και όλεσ τισ παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί μετά από ςχετικό αίτθμα 
του αναδόχου. Οι ποινικζσ ριτρεσ, που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ 
ςυνολικισ προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) τθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. Εφόςον, ςτθ ςφμβαςθ ορίηονται τμθματικζσ προκεςμίεσ, 
ορίηονται υποχρεωτικά και το ποςοςτό των ποινικϊν ρθτρϊν ανά θμζρα υπζρβαςθσ, κακϊσ και ο 
ςυνολικόσ χρόνοσ για τθν επιβολι τουσ. Σο ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ για υπζρβαςθ των 
αποκλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν μπορεί να ξεπεράςει ςε ποςοςτό το τρία τοισ εκατό 
(3%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. 

Μετά τθν πάροδο των προκεςμιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 160 του ν.4412/2016 θ 
διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν ςυντρζχει μία από τισ 
παρακάτω περιπτϊςεισ: 

α) Κακυςτεριςει υπαίτια, πζραν του μθνόσ από τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, τθν ζναρξθ 
των εργαςιϊν ι τθν υποβολι του αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα και με όςα 
προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ. 

β) Τπερβεί με υπαιτιότθτά του, για χρόνο περιςςότερο του μθνόσ, τον προβλεπόμενο ςτθ 
ςφμβαςθ χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργοταξιακισ του ανάπτυξθσ. 

γ) Τπερβεί με υπαιτιότθτά του και κατ’ επανάλθψθ, κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ, 
τμθματικι προκεςμία του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ. Για να κινθκεί θ διαδικαςία 
ζκπτωςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτιν απαιτείται θ κοινοποίθςθ δφο (2) τουλάχιςτον ςχετικϊν 
εγγράφων προειδοποιιςεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ προσ τον ανάδοχο. 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 υπογραφείςεσ ςυμπλθρωματικζσ ςυμβάςεισ, είναι δυνατι θ 
χοριγθςθ παράταςθσ των προκεςμιϊν προσ το ςυμφζρον του ζργου, ζςτω κι αν θ κακυςτζρθςθ 
των εργαςιϊν οφείλεται ςε υπαιτιότθτά του. Θ παράταςθ χορθγείται ςτθν περίπτωςθ αυτιν χωρίσ 

ανακεϊρθςθ τιμϊν και με επιβολι όςων προβλζπονται ςτο άρκρο 148, περί ποινικϊν ρθτρϊν για 
παραβίαςθ προκεςμιϊν. 

δ) Οι εργαςίεσ του είναι κατά ςφςτθμα κακότεχνεσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιεί δεν 
ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ. Για να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για τον λόγο αυτόν 
πρζπει να ζχει προθγθκεί, τουλάχιςτον μία φορά, θ εφαρμογι του άρκρου 159, περί 
ακαταλλθλότθτασ υλικϊν – ελαττωμάτων – παράλειψθσ ςυντιρθςθσ, για τθν αποκατάςταςθ των 
κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί θ αςκθκείςα κατ’ άρκρο 174 ζνςταςι του. 

ε) Παρεκκλίνει επανειλθμμζνα από τα εγκεκριμζνα ςχζδια ι παραλείπει ςυςτθματικά τθν 
τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ των εργαηομζνων ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Για να κινθ-
κεί θ διαδικαςία ζκπτωςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτιν απαιτείται θ κοινοποίθςθ δφο (2) τουλάχιςτον 
ςχετικϊν εγγράφων προειδοποιιςεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ προσ τον ανάδοχο. ςτ) Διαπι-
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ςτωκεί, ότι προςκόμιςε πλαςτι εγγυθτικι επιςτολι ι ότι προςκόμιςε πλαςτά δικαιολογθτικά του 
άρκρου 103, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 21.  Σοπογραφικζσ εργαςίεσ – Εφαρμογζσ ςτο ζδαφοσ - χζδιο εφαρμογισ  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει για αποκλειςτικι χριςθ τθσ Τπθρεςίασ, ςε όλθ τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων, όλα τα όργανα ελζγχου, τα βοθκθτικά εξαρτιματα και το 
κατάλλθλο προςωπικό, που είναι αναγκαία για όλουσ τουσ τοπογραφικοφσ ελζγχουσ που κα 
απαιτθκοφν ςε όλεσ τισ φάςεισ καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ, πριν αρχίςει κάκε μόνιμθ 
εργαςία, πρζπει να εγκαταςτιςει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα μόνιμων υψομετρικϊν αφετθριϊν 
(REPERES) ςτα διάφορα τμιματα του ζργου, όπωσ απαιτείται ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα 
του δοκοφν (άρκρο 114 του π.δ. 696/74). 

Κάκε εργαςία αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ για τθν εφαρμογι ςτο ζδαφοσ των 
εγκεκριμζνων χαράξεων, γίνεται με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου, κατά τισ οδθγίεσ τθσ 
Τπθρεςίασ, θ οποία ελζγχει τθν ακρίβεια ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Οι δαπάνεσ 
των παραπάνω εργαςιϊν ςε υλικά, μζςα και προςωπικό βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου δφναται να απαιτθκεί θ ςφνταξθ ςχεδίων, 

διαγραμμάτων και πινάκων, ςχζδια εφαρμογισ απαραίτθτα τόςο για τθν καλι και ζγκαιρθ 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν όςο και για τθν ευκολότερθ παρακολοφκθςι τουσ. 

Πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταςκευι τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ, αρμονικά και ςφμφωνα 
με το εγκεκριμζνο αναλυτικό πρόγραμμα, ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να υποβάλλει ςτθν 
Επιβλζπουςα Τπθρεςία το ςχζδιο εφαρμογισ που κα ςυντάςςει με δικι του δαπάνθ. Σα 
υποβαλλόμενα ςχζδια πρζπει να περιζχουν όλα τα απαραίτθτα καταςκευαςτικά ςτοιχεία και 
περιγραφι των μεκόδων καταςκευισ και κα ςυνοδεφονται από τεχνικι ζκκεςθ που κα περιζχει 
τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ, ϊςτε θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία φςτερα από ζλεγχο και 
διορκϊςεισ να επιςτρζψει τα ςχζδια ςτον Ανάδοχο ςε πζντε (5) μζρεσ. ε περίπτωςθ που 
επιβάλλεται θ αναςφνταξθ των ςχεδίων εφαρμογισ από τον Ανάδοχο, αυτόσ υποχρεοφται ςε πζντε 
(5) μζρεσ να υποβάλλει ξανά για ανακεϊρθςθ και θ Τπθρεςία τα επιςτρζφει τελικά ςε πζντε (5) 

μζρεσ κεωρθμζνα. Ζτςι ο ςυνολικόσ χρόνοσ από τθν υποβολι τουσ από τον Ανάδοχο μζχρι τθν 
επιςτροφι τουσ ςε αυτόν κεωρθμζνα να μθν υπερβαίνει ςυνολικά τισ είκοςι (20) μζρεσ. 

Θ κεϊρθςθ των ςχεδίων εφαρμογισ δεν πρζπει να κεωρείται: 

i. Ότι επιτρζπει οποιαδιποτε απομάκρυνςθ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ii. Ότι απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ οποιουδιποτε ςφάλματοσ που κα 
περιζχεται ςτισ λεπτομζρειεσ του ςχεδίου εφαρμογισ, όπωσ διαςτάςεισ, ενδείξεισ υλικϊν κ.λπ. 

iii. Ότι αποτελεί ζγκριςθ ι αποδοχι εκ μζρουσ του Εργοδότθ και των αντιπροςϊπων του για 
παρεκκλίςεισ από τα ςχζδια λεπτομερειϊν που παραδόκθκαν ςτον Ανάδοχο από τον Εργοδότθ και 
φαίνονται μεν ςτα ςχζδια εφαρμογισ, αλλά δεν δικαιολογοφνται με ειδικι ζκκεςθ που 
υποβάλλεται μαηί με αυτά, ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο. 
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Αν για οποιαδιποτε αιτία ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, διαπιςτϊςει τθν 
ανάγκθ αποκλίςεων ι παραλλαγϊν από τα ςχζδια, διαγράμματα, πίνακεσ και άλλα ςτοιχεία τθσ 
φμβαςθσ που του παραδόκθκαν από τον Εργοδότθ, οφείλει να ςυμπεριλαμβάνει αυτζσ τισ 
αποκλίςεισ και παραλλαγζσ ςτα ςχζδια εφαρμογισ που κα υποβάλλει απαραίτθτα και ςχετικι 
δικαιολογθτικι ζκκεςθ, όπου κα τισ περιγράφει και κα τισ δικαιολογεί λεπτομερειακά. Από τον 
Εργοδότθ εξαρτάται θ ζγκριςθ των υποβαλλόμενων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων, ςυνολικά ι 

μερικά οπότε γίνεται προςαρμογι των ςχετικϊν όρων του ςυμφωνθτικοφ που επικυρϊνονται με 
ζγγραφο από τθν Επιχείρθςθ. 

Θ αποςιϊπθςθ τζτοιων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων ι θ αναγραφι τουσ ςτα ςχζδια χωρίσ 
υποβολι τθσ ςχετικισ δικαιολογθτικισ ζκκεςθσ, καταλογίηεται ςε βάροσ του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 22. Χάραξθ – τοιχεία υψομετρικά και Οριηοντιογραφικά 

Με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να είναι ζτοιμοσ ϊςτε, ςε 
εφαρμογι τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, να κάνει τμθματικά και ςφμφωνα με τον πίνακα εργαςιϊν και 
το αναλυτικό πρόγραμμα εκτελζςεωσ τθ χάραξθ, παςςάλωςθ, χωροςτάκμθςθ κ.λπ. των αξόνων 
κάκε είδουσ αγωγϊν που για τθν τοποκζτθςι τουσ πρόκειται να αρχίςει θ εκτζλεςθ των εκςκαφϊν. 
Οι εργαςίεσ αυτζσ κα εκτελεςκοφν από διπλωματοφχο μθχανικό που κα προςλθφκεί με μζριμνα, 

δαπάνεσ και ευκφνθ του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να προβάλλει καμία αντίρρθςθ αν ςε 
τμιματα των αγωγϊν θ χάραξθ, για διάφορουσ λόγουσ, δεν ακολουκιςει τθν κατεφκυνςθ και 
διάταξθ που ορίηει θ εγκεκριμζνθ μελζτθ. Θ επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί να αποφαςίςει 
τροποποίθςθ τθσ χαράξεωσ κατά τμιματα οριηοντιογραφικά και υψομετρικά. Αν δεν υπάρχουν 
πυκνζσ ςτακερζσ υψομετρικζσ αφετθρίεσ ςτθν περιοχι των ζργων, ο Ανάδοχοσ οφείλει να τισ 
πυκνϊςει. Ο προςδιοριςμόσ των απόλυτων υψομζτρων των νζων αφετθριϊν κα γίνει με διπλι 
γεωμετρικι χωροςτάκμθςθ από υπάρχουςεσ υψομετρικζσ αφετθρίεσ που κα δοκοφν από τθν 
Τπθρεςία. ε περίπτωςθ που παρουςιαςτοφν διαφορζσ μεταξφ των τοπογραφικϊν διαγραμμάτων 
τθσ μελζτθσ και των πραγματικϊν ςτοιχείων του εδάφουσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να προςαρμόςει 
κατάλλθλα τθ χάραξθ των αξόνων ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τθν επίβλεψθ και παίρνοντασ υπόψθ 
τουσ κφριουσ αντικειμενικοφσ από υδραυλικι άποψθ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει τισ απαιτοφμενεσ λεπτομζρειεσ ςε κλίμακα που κα κακοριςτεί 
από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία και κα αναφζρει αρικμθτικά τισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και 
υψόμετρα. Είναι υποχρεωμζνοσ επίςθσ να εντοπίςει τισ κζςεισ των εγκαταςτάςεων (υδρεφςεωσ, 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφϊνου) που επθρεάηουν τθν εκτζλεςθ του ζργου. Θ αναγνϊριςθ των 
ςτοιχείων, όπου υπάρχουν φρεάτια επιςκζψεωσ, κα γίνεται μζςω των ςτομίων τουσ. Ο Ανάδοχοσ 
κα αποκαλφψει τα ςκεπαςμζνα καλφμματα φρεατίων ςτισ κζςεισ όπου κα πλθροφορθκεί από τθν 
Επιβλζπουςα Τπθρεςία ότι υπάρχουν αγωγοί. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία επιπλζον αμοιβι 
για τθν αναγνϊριςθ των ςτοιχείων από τα φρεάτια που υπάρχουν, τθ ςφνταξθ ςχεδίων για τα ζργα 
που υπάρχουν γενικά και για τα ςχζδια εκτελζςεωσ, επειδι θ αμοιβι αυτι περιλαμβάνεται ςτισ 
τιμζσ του Σιμολογίου. τισ κζςεισ που δεν υπάρχουν φρεάτια επιςκζψεωσ, θ αναγνϊριςθ των 
τεχνικϊν ςτοιχείων κα γίνεται με ερευνθτικζσ τομζσ. Οι ερευνθτικζσ τομζσ κα γίνονται μόνον 
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κατόπιν αιτιςεωσ του αναδόχου για κάκε μία απ' αυτζσ και κα εκτελοφνται μετά από ζγγραφθ 
εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ και κα αποηθμιϊνονται ςφμφωνα με τα άρκρα του 
τιμολογίου προςφοράσ. Χωρίσ εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ οι ερευνθτικζσ τομζσ δεν κα 
αποηθμιϊνονται. 

Πριν από τθν εκτζλεςθ των ερευνθτικϊν τομϊν ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα 
Τπθρεςία για ζγκριςθ πίνακα των τομϊν των αγωγϊν. Μετά τθν εκτζλεςθ των διερευνθτικϊν 

τομϊν ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία ςχζδια των τομϊν ςε κατάλλθλθ 
κλίμακα, όπου κα παρουςιάηεται θ κζςθ των τεχνικϊν ςτοιχείων-αγωγϊν κοινισ ωφζλειασ Κ.Ω. τα 
οποία εντοπίςτθκαν κατά τθν εκτζλεςθ των τομϊν. Ο αρικμόσ και θ ςωςτι επιλογι των κζςεων 
των πιο πάνω τομϊν αφινεται ςτθν απόλυτθ ευκφνθ του Αναδόχου. Θ Τπθρεςία οφείλει να 
απαντιςει μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υποβολι. Όταν περάςει θ προκεςμία αυτι 
κεωρείται ότι ο πίνακασ ζχει εγκρικεί. 

Σα ςχζδια εφαρμογισ κα περιλαμβάνουν γενικι οριηοντιογραφία των ζργων και μάλιςτα 
των αγωγϊν και των κοντινϊν τουσ οικοδομικϊν και ρυμοτομικϊν γραμμϊν ςε κλίμακα που κα 
κακοριςτεί από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. τοιχεία του τοπογραφικοφ υπόβακρου κακϊσ και 
ςτοιχεία των οικοδομικϊν και ρυμοτομικϊν γραμμϊν, κα προμθκεφεται ο Ανάδοχοσ από τθν 
Τπθρεςία. Θ αποτφπωςθ των δικτφων και γενικά όλων των τεχνικϊν ζργων κα γίνει ςτο ςφςτθμα 

του ΕΓΑ ‘87. Οι μθκοτομζσ των αγωγϊν κα παραδίδονται ςε κλίμακα που κα κακοριςτεί από τθ 
Διευκφνουςα Τπθρεςία και κα είναι εξαρτθμζνα από το υψομετρικό δίκτυο τθσ Τπθρεςίασ. Σα 
ςχζδια των τεχνικϊν ζργων κα παραδίδονται ςε κατάλλθλθ κλίμακα και κατάλλθλεσ διατομζσ, 
όπου είναι απαραίτθτεσ (π.χ. για τον κακοριςμό ςε ςθμαντικά ςθμεία τθσ ςχετικισ κζςεωσ των 
νζων αγωγϊν προσ τουσ παλιοφσ), παίρνοντασ πάντα υπόψθ τουσ αντικειμενικοφσ από υδραυλικι 
άποψθ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ  

ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ςτθ διάρκεια εκτελζςεωσ του ζργου διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ 
αφανϊν εμποδίων οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία και να περιμζνει τισ 
κατάλλθλεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου. Κακυςτζρθςθ ι τροποποίθςθ ι ματαίωςθ 
των εργαςιϊν για το λόγο αυτό δεν δθμιουργεί ςτον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα αποηθμιϊςεωσ, 
εννοείται όμωσ ότι ςε αυτι τθν περίπτωςθ για τον Εργοδότθ είναι υποχρεωτικι ανάλογθ 
παράταςθ τθσ προκεςμίασ. 

Όταν τελειϊςει κάποιο αυτοτελζσ τμιμα του δικτφου ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα 
ςε δεκαπζντε (15) μζρεσ να υποβάλλει ςτον Εργοδότθ τα εξισ ςτοιχεία: 

i. Οριηοντιογραφικι τοποκζτθςθ των αγωγϊν και των τεχνικϊν ζργων, όπωσ φρεάτια 
επιςκζψεωσ, ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ κ.λπ. 

ii. Σισ κζςεισ των υψομετρικϊν αφετθριϊν τθσ περιοχισ που κα ςθμειϊνονται με αφξοντα 
αρικμό ςτθν οριηοντιογραφία με τα υψόμετρά τουσ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα για τισ παραπάνω εργαςίεσ, γιατί κεωρείται ότι θ 
δαπάνθ τουσ περιλαμβάνεται ςτα γενικά ζξοδα των τιμϊν χωματουργικϊν εργαςιϊν και τεχνικϊν 
ζργων. Θ παράδοςθ των παραπάνω ςχεδίων αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςφνταξθ των 
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επιμετριςεων των λογαριαςμϊν, των πρωτοκόλλων παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν (Π.Π.Α.Ε.) και 
του πρωτοκόλλου προςωρινισ παραλαβισ του ζργου.  

 

Άρκρο 23. Εκςκαφι τάφρων –Επιχϊςεισ - Κατεδαφίςεισ 

Οι εκςκαφζσ τάφρων για τθν εγκατάςταςθ αγωγϊν και τθν εκτζλεςθ τεχνικϊν ζργων κα 

γίνονται ςφμφωνα με τα ςχζδια εκτελζςεωσ (κεωρθμζνα από τθν Τπθρεςία Επιβλζψεωσ) και τισ 
επί τόπου οδθγίεσ τθσ Επιβλζψεωσ. Σα βάκθ και τα πλάτθ του πυκμζνα εκςκαφισ όπου θ 
εφαρμογι των ςχεδίων τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ δεν είναι δυνατι, ορίηονται από τον Επιβλζποντα 
ανάλογα με τισ ειδικζσ τοπικζσ ςυνκικεσ και τον επιδιωκόμενο βακμό αςφάλειασ κάκε αγωγοφ. 
Επιδιϊκεται θ εξαςφάλιςθ αρκετοφ πάχουσ επικάλυψθσ, μετροφμενου από τθν προβλεπόμενθ 
τελικι ςτάκμθ του εδάφουσ και πλάτουσ πυκμζνα αρκετοφ ϊςτε να είναι εφκολθ θ καταςκευι, 
τοποκζτθςθ και ςυναρμολόγθςθ των αγωγϊν. Σα πρανι των τάφρων κα είναι κατακόρυφα και κα 
αντιςτθρίηονται κατάλλθλα. Εκεί όπου το επιβάλλουν οι ςυνκικεσ του ζργου, θ Τπθρεςία μπορεί 
να κακορίςει με ζγγραφο κλίςεισ πρανϊν. 

Εκςκαφζσ επιπλζον αυτϊν που κακορίηονται ςτα ςχζδια ι από τθν Τπθρεςία Επίβλεψθσ, 
δεν αναγνωρίηονται χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ, όπωσ επίςθσ δεν αναγνωρίηονται και 
άλλεσ εργαςίεσ που ζγιναν εξαιτίασ τθσ επιπλζον εκςκαφισ (επιχϊςεισ, αποκαταςτάςεισ 

οδοςτρωμάτων κ.λπ.). Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ειςθγείται ςτθν Τπθρεςία Επιβλζψεωσ τισ 
τροποποιιςεισ που κατά τθ γνϊμθ του επιβάλλονται και αφοροφν τισ κλίςεισ των πρανϊν 
χρθςιμοποίθςθ αντιςτθρίξεωσ κ.λπ. 

Σα προϊόντα εκςκαφισ κα τοποκετοφνται προςωρινά ςτθ χαμθλότερθ κατά τθν εγκάρςια 
τομι πλευρά ϊςτε να μθν παραςφρονται από τα νερά προσ τθν τάφρο. Οι εκςκαφζσ των τάφρων 
και οι επόμενεσ εργαςίεσ μζχρι και τθν επανεπίχωςι τουσ πρζπει να γίνονται με τον ταχφτερο 
δυνατό ρυκμό, ιδίωσ ςε περιοχζσ με μεγάλθ κυκλοφορία, ϊςτε να μθ διατθροφνται για πολφ οι 
ανωμαλίεσ που προκαλοφνται ςτθν κυκλοφορία των πεηϊν, αυτοκινιτων κ.λπ. από τθν φπαρξθ τθσ 
τάφρου, χωμάτων κ.λπ. Σονίηεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν αφινει τμιμα 
τάφρου οποιουδιποτε μικουσ ςτο οποίο δεν κα ζχουν ολοκλθρωκεί οι εργαςίεσ (από τθν εκςκαφι 
μζχρι και τθν επανεπίχωςι τθσ). 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να διαπιςτϊνει τθν ενδεχόμενθ φπαρξθ εμποδίων πριν αρχίςουν οι 
εκςκαφζσ, ςυγκεντρϊνοντασ τα απαιτοφμενα πλθροφοριακά ςτοιχεία από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ, 
ϊςτε να αποφεφγονται ηθμιζσ και ατυχιματα. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται ϊςτε να μθν 
προκλθκεί βλάβθ ςτα υπόγεια καλϊδια, δίκτυα υδρεφςεωσ κ.λπ. Όπου ςυναντιοφνται ςωλθνωτοί 
αγωγοί υδρεφςεωσ οικιϊν πρζπει να υποςτθρίηονται και να προφυλάγονται κατάλλθλα. Πζραςμα 
δίπλα από ςτφλουσ κα αντιμετωπιςκεί με πλιρθ και αςφαλι ειδικι αντιςτιριξθ τθσ παρειάσ τθσ 
τάφρου ςτο αναγκαίο μικοσ και βάκοσ, με τα κάκε φορά κατάλλθλα μζτρα αςφάλειασ. Θ φπαρξθ 
πρόχειρων ι προςωρινϊν κτιςμάτων π.χ. περιπτζρων δεν κα αποτελεί κατά κανόνα λόγο 
μεταβολισ τθσ χαράξεωσ του αγωγοφ. Απρόβλεπτεσ περιπτϊςεισ εμποδίων κα αντιμετωπίηονται 
ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ. 
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τισ διαςταυρϊςεισ τάφρων με οδοφσ ςθμαντικισ κυκλοφορίασ, μετά τθν εκςκαφι, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει προςωρινά τθν κυκλοφορία με καταςκευι προςωρινισ 
γεφφρωςθσ ζπειτα από υπόδειξθ τθσ Τπθρεςίασ Επίβλεψθσ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν εκςκαφι 
των τάφρων να παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςτα ζργα ι ςε 
τρίτουσ και ιδίωσ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων. 

Ο χαρακτθριςμόσ τθσ ποιότθτασ των εδαφϊν που ςκάβονται κα κακορίηεται με 

πρωτόκολλο από το οριηόμενο από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία αρμόδιο όργανο ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 151 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και τθν αποδοχι του (ςυνολικά ι με επιφφλαξθ) 
από τον Ανάδοχο. το πρωτόκολλο αυτό γράφονται οι ενδείξεισ των διατομϊν και για κάκε μία θ 
αναλογία ςτα εκατό του εδάφουσ τθσ εκςκαφισ, ςφμφωνα με τισ τιμζσ του Σιμολογίου. χετικά με 
τισ τιμζσ του τιμολογίου για γαιϊδθ - θμιβραχϊδθ και βραχϊδθ εδάφθ, που καταρχιν περιλαμβά-
νουν όλα τα εδάφθ όπου το ςφνολο των εκςκαφϊν μπορεί να γίνει με ςκαπάνθ, τονίηεται ότι οι 
ίδιεσ τιμζσ εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εκτόσ από τθ ςκαπάνθ 
και άλλα εργαλεία εφόςον θ χρθςιμοποίθςι τουσ αντικακιςτά τισ εκςκαφζσ με ςκαπάνθ. 

τθν τιμι τθσ εκςκαφισ των τάφρων ι τμθμάτων περιλαμβάνεται και θ διαμόρφωςθ των 
πρανϊν των τάφρων που κα γίνει με οποιοδιποτε μζςο. 

Οι επιχϊςεισ τάφρων κα εκτελοφνται γενικά μετά τθν πλιρθ εγκατάςταςθ των αντίςτοιχων 

αγωγϊν και τθν επιτυχθμζνθ δοκιμι ςτεγανότθτάσ τουσ. υγκεκριμζνα μετά τθν επιτυχθμζνθ 
δοκιμι του αγωγοφ, γίνεται θ προςτατευτικι του επίχωςθ προςεκτικά και μζχρι να ςυμπλθρωκεί 
πάχοσ επιχϊματοσ τουλάχιςτον 30 cm πάνω από το εξωράχιο και ςε όλο το μικοσ του αγωγοφ με 
άμμο. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προςτατευτικισ αυτισ ςτρϊςεωσ κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε 
να γεμίςουν όλα τα κενά, ιδιαίτερα κάτω από τον αγωγό, ϊςτε να εδράηεται και να προςτατεφεται 
καλά. τθ ςυνζχεια και αφοφ τελειϊςει θ προςτατευτικι ςτρϊςθ, θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία κα 
ελζγχει τθν κατάςταςθ του αγωγοφ και μετά ο Ανάδοχοσ κα προχωρεί ςτθ ςυμπλθρωματικι 
επίχωςθ τθσ τάφρου. Θ επίχωςθ τθσ τάφρου κα γίνει με αμμοχάλικο ι άμμο ι αυτοφςιο υλικό 
χειμάρρου ςφμφωνα πάντα με τισ τυπικζσ διατομζσ, ενϊ κα χρθςιμοποιθκοφν προϊόντα εκςκαφισ 
ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία κρίνει τθν καταλλθλότθτά τουσ. Θα 
λαμβάνονται όλα τα μζτρα, ϊςτε να αποκλειςκεί κάκε αιςκθτι μελλοντικι κακίηθςθ. Απαιτείται θ 
πιςτι εφαρμογι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των ςχετικϊν με τθ ςυμπφκνωςθ των επιχϊςεων. ε 

περιπτϊςεισ που θ τάφροσ διαςταυρϊνεται με οδοφσ πυκνισ κυκλοφορίασ είναι δυνατόν μετά από 
υπόδειξθ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ να γίνουν οι απαραίτθτεσ γεφυρϊςεισ για τθν διζλευςθ 
πεηϊν και αυτοκινιτων. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει αρκετζσ 
γεφυρϊςεισ, κατάλλθλου ανοίγματοσ, για τθν προςωρινι επικάλυψθ τθσ τάφρου και το αςφαλζσ 
περαςμάτων τροχοφόρων. Αυτζσ κα διατθρθκοφν μζχρι τθν πλιρθ επίχωςθ και τθν αποκατάςταςθ 
τθσ ομαλότθτασ τθσ οδοφ. 

Οι κάκε είδουσ άρςεισ, αποςυνκζςεισ και κατεδαφίςεισ καταςκευϊν, επιφανειακϊν ι 
υπογείων που είναι απαραίτθτεσ για τθ διάνοιξθ των τάφρων, κα γίνονται ςε όςθ ζκταςθ είναι 
αναγκαίο και αναπόφευκτο για τθν εγκατάςταςθ των αγωγϊν. Ιςχφουν τα ςχετικά άρκρα του 
τιμολογίου και όςα ςυμπλθρωματικά ορίηονται παρακάτω: 
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i. Πριν από οποιαδιποτε κατεδάφιςθ θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία οφείλει να ελζγχει αν 
είναι αναγκαία, να κακορίηει τθν ζκταςι τθσ και να παίρνει, ςε αντιπαράςταςθ με τον Εργολάβο, 
τισ αναγκαίεσ διαςτάςεισ και όςα άλλα ςτοιχεία απαιτοφνται για τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
επιμετριςεων και πρωτοκόλλων. 

ii. Όπου πρόκειται να προκφψουν χριςιμα υλικά από τθν κατεδάφιςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει 
να παίρνει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν πρόλθψθ φκοράσ τουσ κακϊσ και για τθν αςφαλι 

διαφφλαξι τουσ ςτο εργοτάξιο ϊςπου να ξαναχρθςιμοποιθκοφν, αν υπάρχει τζτοια περίπτωςθ. Αν 
όχι τα παραδίνει με πρωτόκολλο ςτθν Τπθρεςία και κάκε απϊλεια τζτοιων υλικϊν βαρφνει τον 
Ανάδοχο, που είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει με καινοφργια. Σα άχρθςτα υλικά που 
προζρχονται από τισ κατεδαφίςεισ και είναι ακατάλλθλα για επιχϊςεισ, πρζπει να απομακρφνονται 
το γρθγορότερο. 

iii.  Θ εναπόκεςθ των χριςιμων υλικϊν που προκφπτουν από τισ κατεδαφίςεισ πρζπει να 
γίνεται ςε κανονικοφσ ςωροφσ, ϊςτε να διευκολφνεται ο ζλεγχοσ και θ καταμζτρθςθ και ςε κζςεισ 
που και θ κυκλοφορία να μθν παρεμποδίηεται και να είναι εφκολθ θ προςζγγιςθ μεταφορικϊν 
μζςων για τθν απομάκρυνςθ ι τθν επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. 

 

Άρκρο 24. Απομάκρυνςθ των άχρθςτων υλικϊν 

Σα προϊόντα εκςκαφισ και γενικά κάκε είδουσ άχρθςτα υλικά που προζρχονται από 
κατεδαφίςεισ, καταςκευζσ ςχετικζσ με τισ αποκαταςτάςεισ των οδοςτρωμάτων κ.λπ., κα 
απομακρφνονται χωρίσ κακυςτζρθςθ. Σα άχρθςτα υλικά κα απομακρφνονται ζςτω και τμθματικά, 
ϊςτε να περιοριςτεί όςο είναι δυνατό το χρονικό διάςτθμα υπάρξεωσ τθσ ανωμαλίασ ςτθν 
κυκλοφορία πεηϊν, οχθμάτων κ.λπ. που προζρχεται από αυτό. Τλικά που χρειάηονται να 
απομακρυνκοφν είναι : 

α. τα προϊόντα εκςκαφϊν· 

β. τα άχρθςτα προϊόντα εκςκαφισ που προζρχονται από κακαιρζςεισ οδοςτρωμάτων κ.λπ.· 

γ. τα πλεονάςματα προϊόντων εκςκαφϊν ι κατεδαφίςεων που προζρχονται από διάφορεσ 
ςχετικζσ με τον αγωγό καταςκευζσ (λικόςτρωτα, υποδομζσ, αμμοχάλικο κ.λπ.)· 

δ. οι κυβόλικοι και τα γρανιτικά κράςπεδα κα πρζπει να μεταφζρονται μετά από διαλογι 
ςε ειδικό χϊρο ςυγκεντρϊςεωσ που κα ορίηεται από τθν Τπθρεςία. 

Θ εργαςία απομακρφνςεωσ των προϊόντων εκςκαφισ που περιςςεφουν πρζπει να 
εκτελείται από τον Ανάδοχο χωρίσ αντίρρθςθ και άςχετα από το αν θ ποςότθτα είναι μεγάλθ ι 
μικρι. Οι κζςεισ αποκζςεωσ των υλικϊν αυτϊν εγκρίνονται κάκε φορά από τθν αρμόδια αρχι. Θ 
δαπάνθ απομακρφνςεωσ περιλαμβάνεται ςτθν τιμι εκςκαφισ. 

Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι για τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν και 
Κατεδαφίςεων (Α.Ε.Ε.Κ.) ιςχφουν:  

 Ο Νόμοσ 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με 
τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν 
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Οδθγία 2008/98/ΕΚ - Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 
Αλλαγισ“. 

 θ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεφχοσ Β’) “Μζτρα, όροι και 
πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 
κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δθμόςια ζργα θ παράγραφοσ 3β του άρκρου 7, κακϊσ 
και  

 θ ερμθνευτικι εγκφκλιοσ αυτισ με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκφκλιοσ του Τπ. Περιβ. Ενεργ. & 
Κλιμ. Αλ. “Διαχείριςθ περίςςειασ υλικϊν εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα - 
Διευκρινίςεισ επί των απαιτιςεων τθσ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)”. 

 

Άρκρο 25. Ανακαταςκευι οδοςτρωμάτων - πεηοδρομίων 

Μόλισ εγκρικεί το οριςτικό πρόγραμμα εκτελζςεωσ των ζργων και πριν αρχίςουν οι 
εκςκαφζσ ςε αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ηθτιςει ςχετικι άδεια τομισ των 
οδοςτρωμάτων κατά περίπτωςθ από τον Διμο (αν πρόκειται για δθμοτικι οδό) ι από το Δθμόςιο. 
Επίςθσ αναλαμβάνει και τθν ευκφνθ τθσ επαναφοράσ των μονίμων οδοςτρωμάτων όπωσ ορίηεται 
ςτθ ςχετικι άδεια και τουσ ςχετικοφσ με το κζμα αυτό όρουσ τθσ εργολαβίασ αυτισ. Σονίηεται 

ιδιαίτερα θ υποχρζωςθ του Αναδόχου να προβαίνει ςτθν άμεςθ και πλιρθ αποκατάςταςθ των 
οδοςτρωμάτων, και ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα επιτρζπεται θ εκτζλεςθ άλλων εργαςιϊν εάν 
υπάρχει μικοσ οδοφ μεγαλφτερο από 100 m μθ αποκαταςτθμζνο πλιρωσ. τισ περιπτϊςεισ που 
υπάρχουν μόνιμα οδοςτρϊματα, θ ζκταςθ τθσ φκοράσ τουσ κατά τθ διάνοιξθ των τάφρων πρζπει 
να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι και θ αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ θ τεχνικά άρτια και να γίνεται 
μετά από τζλεια ςυμπφκνωςθ των υποκείμενων επιχωμάτων με απαραίτθτθ χριςθ δονθτικισ 
πλάκασ, ϊςτε να αποκλείεται κάκε ανωμαλία ι φκορά του οδοςτρϊματοσ που 
ανακαταςκευάηεται. Αν παρουςιαςτεί κάτι τζτοιο, οποτεδιποτε μετά τθν ανακαταςκευι και μζχρι 
τθν οριςτικι παραλαβι, ο Ανάδοχοσ οφείλει να το επιςκευάςει με δικι του μζριμνα και δαπάνθ. 

Θ κακαίρεςθ και αποκατάςταςθ τομισ οδοςτρϊματοσ, κα γίνεται με τον τρόπο που 
κακορίηεται ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

Θ αποκατάςταςθ των φκορϊν ςτα πεηοδρόμια που προκαλοφνται από τθ διάνοιξθ τάφρων 
κα γίνεται αμζςωσ μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ επιχϊςεωσ. Σονίηεται ιδιαίτερα θ υποχρζωςθ του 
Αναδόχου να προβαίνει ςτθν άμεςθ και πλιρθ αποκατάςταςθ των πεηοδρομίων, και ςε κάκε 
περίπτωςθ δεν κα επιτρζπεται θ εκτζλεςθ άλλων εργαςιϊν εάν υπάρχει μικοσ πεηοδρομίου 
μεγαλφτερο από 50 m μθ αποκαταςτθμζνο πλιρωσ. Θ τφπανςθ κα πρζπει να γίνεται απαραίτθτα 
με δονθτικι πλάκα για να αποφευχκεί μελλοντικι καταςτροφι των πεηοδρομίων από κακιηιςεισ 
για τθν οποία ο Ανάδοχοσ φζρει τθν ευκφνθ και είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει με 
δικά του ζξοδα. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει κάκε υποχϊρθςθ που κα ςυμβεί ωσ 
τθν οριςτικι παραλαβι χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 
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Άρκρο 26. Πλθμμελισ καταςκευι των ζργων - Κακοτεχνίεσ 

Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε 
εργαςία παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται ςε 
αυτόν ειδικι διαταγι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Με τθν ειδικι διαταγι προςδιορίηονται τα 
ελαττϊματα, κακορίηεται αν είναι ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ 
προκεςμία για τθν αποκατάςταςι τουσ. τθν αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ 

κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το 
ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ με τθν 
ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ 
εργαςίεσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ θ διαταγι μπορεί να περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ 
οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό του ελαττϊματοσ. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί κατά τθν παραλαβι των ζργων, εφαρμόηεται θ παρ. 5 του 
άρκρου 172, περί παραλαβισ και θ διαπίςτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ των ελαττωμάτων γίνεται από 
τθ διευκφνουςα υπθρεςία. 

Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία (ςφμφωνα με το άρκρο 160 του ν. 
4412/2016) όταν 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. 4412/2016 για τθν αποκατάςταςθ των κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί, ςτο 
πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν, θ ζνςταςθ του αναδόχου. 

 

Άρκρο 27. Τγιεινι & Αςφάλεια Εργαηομζνων ςτο ζργο 

O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο για προςωπικό του, ι το 
προςωπικό του φορζα του ζργου, ι οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να 
ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ 
καταςκευισ του ζργου (άρκρο 138 του ν. 4412/2016) και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, Διατάγματα, 
Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ, που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν 

αςφάλεια των εργαηομζνων. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, αναφζρονται: 

 το από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33) π.δ. και θ τροποποίθςι του με το π.δ. 17/78 “Περί 
αςφαλείασ εργατϊν και υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων“· 

 το π.δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75) "Περί αςφαλείασ των εν ταισ οικοδομικαίσ εργαςίαισ 
αςχολουμζνων μιςκωτϊν"· 

 ο ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρθκτικϊν υλϊν”· 

 θ Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980) “ιμανςθ εκτελουμζνων ζργων ςε οδοφσ 
εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν’’· 

 το π.δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν 

εργαςιϊν”· 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art159
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 το π.δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε 
εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ”· 

 θ Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “ιμανςθ εκτελουμζνων ζργων ςε οδοφσ 
εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν”· 

 ο ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρϊςεισ τθσ διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ που αφορά ςτισ 

διατάξεισ αςφαλείασ ςτθν οικοδομι, βιομθχανία κ.λπ.”· 

 ο ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινισ και αςφάλειασ εργαηομζνων”· 

 το π.δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και 

γιατροφ εργαςίασ”· 

 το π.δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Τγείασ για τθ 
χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ, ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89 /655 /ΕΟΚ”· 

 το π.δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθ 
χριςθ απ’ τουσ εργαηομζνουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/ 656 /ΕΟΚ”· 

 το π.δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για τον 

χειρωνακτικό χειριςμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ ράχθσ και οςφυϊκισ 
χϊρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/269/ΕΟΚ”· 

 το π.δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προςταςία των εργαηομζνων απ’ τουσ κινδφνουσ που 
ςυνδζονται με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με 
τθν οδθγία 90/340/ΕΟΚ”· 

 το π.δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφαλείασ ι / 

και υγείασ ςτθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58 /ΕΟΚ”· 

 το π.δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ 
χϊρουσ εργαςίασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ ΕΟΚ"· 

 το π.δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογι μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ 
υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 
/ ΕΟΚ"· 

 το π.δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που πρζπει να εφαρμόηονται 

ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ζργων”, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

χετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε 
ςχετικι μελζτθ (ςτατικι μελζτθ ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κ.λπ.) και να 
λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα. Ο Ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε 
ηθμία που προκαλείται προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων, 
ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για τθν καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. Ο Ανάδοχοσ 
οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο 



 

ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΔΘΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ - ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ  
ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΗΤΓΟΤ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ                                                        -26-                       ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ» 

2014 - 2020 

 

 

Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του Τφυπουργοφ 
Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Βϋ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 
14.5.2001 (Βϋ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Βϋ 16), 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. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ να κατακζςει ςτον ΚτΕ τεφχοσ ςτο οποίο κα 

περιλαμβάνεται το χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ 
(Φ.Α.Τ.) για το ςφνολο του Ζργου που αναλαμβάνει, ςφμφωνα με το π.δ. 305/96. θμειϊνεται ότι 
απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι του ζργου είναι ο Φάκελοσ 
Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό, ςτο προςωπικό επίβλεψθσ τθσ 
Τπθρεςίασ, κακϊσ και ςε κάκε άλλο πρόςωπο που βρίςκεται ςτο χϊρο του Ζργου, τα απαιτοφμενα 
κατά περίπτωςθ Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) όπωσ π.χ., προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ 
αςφαλείασ, πλαςτικζσ γαλότςεσ, φωςφορίηοντα πανωφόρια (για το χειμϊνα), φωςφορίηοντα 
γιλζκα (για το καλοκαίρι), προςτατευτικά γάντια, ωτοαςπίδεσ, προςτατευτικά γυαλιά και καπζλα 
θλίου, κουτιά Πρϊτων Βοθκειϊν ζνα για τα γραφεία και ζνα για κάκε όχθμα του εργοταξίου, 
μάςκεσ διαφόρων τφπων, κ.λπ. 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να αςφαλίςει ςτο κατά περίπτωςθ αςφαλιςτικό ταμείο 
όπωσ προβλζπεται από τον Νόμο όλο το προςωπικό που κα απαςχολιςει. 

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ όλων των διατάξεων και 
κανονιςμϊν των ςχετικϊν με τθν εκτζλεςθ του ζργου και τθν παροχι εργαςίασ ,όπωσ 
υποδεικνφονται ςτο .Α.Τ. και Φ.Α.Τ. των ςυμβατικϊν τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ , ζχει τθν ευκφνθ για 
κάκε παράβαςθ και κατά ςυνζπεια βαρφνεται με τθν καταβολι προςτίμων, αποηθμιϊςεων και 
όποιων άλλων ποςϊν του καταλογίηονται. 

 

Άρκρο 28. Φφλαξθ υλικϊν, ζργων, υπαρχουςϊν καταςκευϊν και μζςων 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να φυλάγει με ευκφνθ και δαπάνεσ του τα εφόδια και υλικά που ζχει 

ςτθν κατοχι του (ςωλινεσ, ειδικά τεμάχια και άλλα εξαρτιματα) και που προορίηονται για τθν 
εκτζλεςθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα ευκφνεται για κάκε απϊλεια ι κραφςθ ι φκορά αυτϊν και 
ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει. 

Όλεσ οι απαιτιςεισ του εργοδότθ για τθν περίφραξθ ι τθν ειδικι φφλαξθ τθσ περιουςίασ 
αυτοφ, κα εκτελοφνται από τον Ανάδοχο χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Εάν ο εργοδότθσ 
διαπιςτϊςει ότι ο Ανάδοχοσ δεν προφυλάςςει με επάρκεια υλικά, μθχανιματα, εφόδια ι εργαςίεσ 
που εκτελζςτθκαν, τότε θ περιουςία αυτι δφναται να προφυλαχκεί από τον πρϊτο, με τθ δαπάνθ 
φφλαξθσ να βαρφνει τον Ανάδοχο, και κα κρατθκεί από όςα αυτόσ δικαιοφται να λαμβάνει. 
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Άρκρο 29. Προςταςία βλάςτθςθσ – περιβάλλοντοσ 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
Οφείλει να τθρεί τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν 
Επιπτϊςεων του παρόντοσ ζργου και να ςυμμορφϊνεται με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι 
νομοκεςία. 

Ο Ανάδοχοσ προφυλάςςει και προςτατεφει τθν βλάςτθςθ τθσ περιοχισ όπου εκτελείται το 

ζργο και ευκφνεται για κάκε κόψιμο δζνδρων, κάμνων και καταςτροφι φυτείασ που δεν κα ιταν 
απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. ε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε ςτοιχεία του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ, που δεν προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από 
τυχόν εγκεκριμζνεσ από τθν Τπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ), ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα από τισ 
οποιεςδιποτε ευκφνεσ που κα μποροφν να προκφψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να 
αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα ι το φυςικό περιβάλλον ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν 
από τθν εγκατάςταςθ του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται οποιαςδιποτε χρθματικισ 
αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ. 

Παράβαςθ ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων όπωσ θ ζλλειψθ προςικουςασ προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ, θ παράλειψθ μζτρων προςταςίασ του κοινοφ, θ κακυςτζρθςθ ςτθν 
αποκατάςταςθ φκορϊν ςε άλλα δθμόςια ζργα ι κοινόχρθςτα πράγματα επιβάλλουν ςτον ανάδοχο 

τισ κυρϊςεισ του άρκρου 81 του ν.3669/08. 

 

Άρκρο 30. Βλάβεσ ςτο ζργο - Βλάβεσ από ανϊτερθ βία 

Μζχρι τθν παραλαβι ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου για βλάβεσ από οποιαδιπο-
τε αιτία, εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου ι αν προ-
βλζπεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ. Αν το ζργο ι τμιμα αυτοφ παραδοκεί για χριςθ πριν από τθν 
παραλαβι, οι βλάβεσ, κλοπζσ ι βανδαλιςμοί από τθ χριςθ, εφόςον δεν οφείλονται ςε κακι ποιό-
τθτα του ζργου, βαρφνουν τον κφριο αυτοφ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατ’ εξαίρεςθ για βλάβεσ του ζργου ι των μόνιμων εγκαταςτάςεων του αναδόχου ςτον τό-
πο των ζργων που προζρχονται από ανωτζρα βία, αναγνωρίηεται ςτον ανάδοχο δικαίωμα αποηθ-

μίωςθσ ανάλογθσ με τθ ηθμία, το ποςό τθσ οποίασ κακορίηεται με ςυνεκτίμθςθ του είδουσ και τθσ 
ζκταςθσ των βλαβϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ 
εφλογθ προκεςμία τα ελαττϊματα του ζργου, που κα διαπιςτωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 
καταςκευισ και μζχρι τθν παραλαβι. Αν θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, ο φορζασ 
καταςκευισ του ζργου μπορεί να εκτελζςει τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με οποιονδιποτε 
τρόπο, με τθν επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματόσ του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το 
ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ γίνεται ςχετικι 
μείωςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ. 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε 
βλάβθ επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε 
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ηθμία που οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι 
ςε μθ χριςθ των κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ υ-
παιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 
να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ ςφμφωνα με άρκρο 157 του 
ν. 4412/2016. 

Για να αναγνωριςκεί θ αποηθμίωςθ των βλαβϊν που προξενικθκαν από ανωτζρα βία ο α-

νάδοχοσ πρζπει να δθλϊςει γραπτϊσ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, το είδοσ και τθν ζκταςθ των 
βλαβϊν, κακϊσ και τθ δαπάνθ για τθν επανόρκωςι τθσ κατά το μζτρο που μπορεί αυτι να εκτιμθ-
κεί. Θ διλωςθ περιλαμβάνει επίςθσ υποχρεωτικά περιγραφι τθσ αιτίασ των βλαβϊν, που χαρα-
κτθρίηεται ωσ ανωτζρα βία και αίτθμα αποηθμίωςθσ για αποκατάςταςι τουσ ςφμφωνα με τα ορι-
ηόμενα ςτο άρκρο 157 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 31. Χριςθ ζργου πριν από τθν αποπεράτωςθ 

Οποτεδιποτε και πριν από τθν παραλαβι, το ζργο ι αυτοτελι του τμιματα που ζχουν πε-
ρατωκεί, μπορεί να δοκοφν ςε χριςθ, φςτερα από τθ διενζργεια ςχετικισ διοικθτικισ παραλαβισ 
κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του ν.4412/2016. 

Αν θ χριςθ αυτι κακυςτεριςει τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ, τότε ο Εργοδότθσ χορθγεί ανάλο-
γθ παράταςθ τθσ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ του ζργου. ε περίπτωςθ που θ χρθςιμοποίθςθ του 
ζργου από τον Εργοδότθ πριν από τθν αποπεράτωςι του ςυνεπάγεται πρόςκετεσ δαπάνεσ για τον 
Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότθσ του καταβάλλει τισ δαπάνεσ αυτζσ που πρζπει να είναι απόλυτα δικαι-
ολογθμζνεσ. φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 11 του άρκρου 157 του ν.4412/2016, εργαςίεσ 
για αποκατάςταςθ βλαβϊν, οι οποίεσ οφείλονται ςε χριςθ ζργου, που παραδόκθκε ςε χριςθ πριν 
από τθν παραλαβι του κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, εκτελοφνται μόνο μετά από ζγγραφθ ε-
ντολι τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ εντολι αυτι κοινοποιείται απαραίτθτα ςτθν Προϊςταμζνθ 
Αρχι. Για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν αυτϊν ςυντάςςεται πρωτόκολλο μεταξφ του 
προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και του αναδόχου. 

 

Άρκρο 32. Περιεχόμενο των τιμϊν του Σιμολογίου 

Οι τιμζσ του Σιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνων εργαςιϊν και ο Ανάδοχοσ 
δεν ζχει δικαίωμα άλλθσ πλθρωμισ ι αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςι τουσ. 

φμφωνα με τα παραπάνω ςε όλεσ τισ τιμζσ του Σιμολογίου περιλαμβάνονται: 

α. Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ κάκε 
εργαςίασ, δθλαδι μιςκϊματα, τα απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά, θ επιβάρυνςθ λόγω 
θμεραργιϊν από οποιαδιποτε αιτία, οι δαπάνεσ παραλαβισ επί τόπου και επιςτροφισ των 
μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφάλιςτρά τουσ. 
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β. Οι δαπάνεσ για το απαιτοφμενο προςωπικό των ςυνεργείων και του μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ από εργοδθγοφσ, χειριςτζσ, μθχανοτεχνίτεσ, ειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ, 
για θμερομίςκιά τουσ, θμεραργίεσ, αςφαλίςεισ, ϊρεσ αργίασ, ζκτακτεσ χρθματικζσ παροχζσ κ.λπ. 

γ. Οι δαπάνεσ των υλικϊν που απαιτοφνται για κάκε είδοσ εργαςίασ με τισ 
φορτοεκφορτϊςεισ και τισ μεταφορζσ τουσ, με οποιοδιποτε μζςο από τον τόπο παραγωγισ ι 
προμικειασ επί τόπου των ζργων, κακϊσ και κάκε άλλου υλικοφ που δεν αναφζρεται ιδιαίτερα 

αλλά που ενδεχόμενα κα απαιτθκεί για τθν πλιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

δ. Οι τυχόν δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφάλιςθ των υλικϊν και αποηθμιϊςεισ για τθν 
προςωρινι κατάλθψθ εκτάςεων για τθν μεταφορά και αποκικευςι τουσ. 

ε. Σα ζξοδα απόςβεςθσ, φκοράσ, αποκικευςθσ και φφλαξθσ των εργαλείων, μθχανθμάτων 
και υλικϊν. 

ςτ. Γενικά κάκε άλλθ δαπάνθ που δεν αναφζρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτθτθ 
για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςτθν οποία αναφζρεται θ ςχετικι τιμι του 
Σιμολογίου. Καμία αποηθμίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν είναι δυνατόν να κεμελιωκεί εκ των υςτζρων, 
είτε ωσ προσ τισ ποςότθτεσ και τισ αποςτάςεισ μεταφοράσ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε 
κάκε εργαςία, είτε ωσ προσ τισ τιμζσ των θμερομιςκίων και υλικϊν, μετά τθν αποδοχι ςυμμετοχισ 
του Αναδόχου ςτον διαγωνιςμό. 

η. Οι δαπάνεσ εκτζλεςθσ οριςμζνων εργαςιϊν με τα χζρια εργατοτεχνιτϊν για τισ 
περιπτϊςεισ που θ εκτζλεςι τουσ είναι αδφνατθ ι δεν ενδείκνυται με μθχανιματα ι κρίνεται 
απαραίτθτθ για τθν καλφτερθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

 

Άρκρο 33. Ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου 

τισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ και του τιμολογίου, τόςο τθσ υπθρεςίασ όςο και τθσ προ-
ςφοράσ, περιλαμβάνεται κάκε ςχετικι δαπάνθ, κακϊσ και τα γενικά ζξοδα και όφελοσ τθσ εργολθ-
πτικισ επιχείρθςθσ. Αν γίνεται ρθτι μνεία ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να προςτίκεται ςτθν 
εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ, που ορίηεται ςε δεκαοκτϊ 
τοισ εκατό (18%), ανεξαρτιτωσ πθγισ χρθματοδότθςθσ, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται θ υπ’ αρικμ. 

8371/27.7.2016 ςυμφωνία μεταξφ εργολθπτικϊν ενϊςεων και τθσ ΠΟΕΜΔΤΔΑ, όπωσ ιςχφει ι τυ-
χόν μελλοντικζσ ςυμφωνίεσ και ποςοςτό δυόμιςι τοισ χιλίοισ (2,5‰) υπζρ των Μθχανικϊν Σεχνο-
λογικισ Εκπαίδευςθσ (ΣΕ) τθσ Π.Ο.ΜΘ.Σ.Ε.Δ.Τ. τακτικϊν υπαλλιλων (μόνιμων ι αορίςτου χρόνου) 
που απαςχολοφνται ςτο δθμόςιο, ν.π.δ.δ. και ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αϋ και βϋ 
βακμοφ, που βαρφνει κάκε λογαριαςμό πλθρωμισ ζργου. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν 
και Μεταφορϊν κακορίηονται οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία για το άνοιγμα τραπεηικοφ λογα-
ριαςμοφ, ςυλλογισ και απόδοςθσ του ποςοςτοφ, ο φορζασ διακίνθςθσ και απόδοςθσ ςτουσ δικαι-
οφχουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. (ςφμφωνα με τθν παρ. 7.κ του άρκρου 53 
του ν. 4412/2016). τθν ζννοια του ποςοςτοφ γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου, που κα-
ταβάλλεται πάνω ςτθν αξία των εκτελοφμενων ζργων με τισ ιςχφουςεσ ι τισ τιμζσ μονάδασ, περι-
λαμβάνονται και οι δαπάνεσ ςφνταξθσ των ειδικϊν εκκζςεων, ςχεδίαςθσ των ςχεδίων εφαρμογισ 
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με προςαρμογι των ςχεδίων τθσ μελζτθσ ςτισ μετριςεισ που ζγιναν ςτο ζδαφοσ με τισ οδθγίεσ τθσ 
Επίβλεψθσ. 

 

Άρκρο 34. Προκαταβολζσ 

Μετά από αίτθμα του αναδόχου χορθγείται ς’ αυτόν ζντοκθ προκαταβολι ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 150 και άρκρο 302 παρ. 1δ του ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ και ςτον ανάδοχο δεν 
απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθ προκαταβολισ. 

Θ χοριγθςθ οποιαςδιποτε προκαταβολισ γίνεται μετά τθν εγκατάςταςθ εργοταξίου από 
τον ανάδοχο επί τόπου του ζργου. Για το ποςό αυτό βαρφνεται ο Ανάδοχοσ με τόκο. Δεν 
οφείλονται από τον ανάδοχο τόκοι για χορθγθκείςα προκαταβολι για το αναπόςβεςτο τμιμα τθσ 
προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του κυρίου 
του ζργου. Σο ποςοςτό του επιτοκίου κακορίηεται ειδικά και ανζρχεται ςε ποςοςτό ίςο με το 
μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου δωδεκάμθνθσ ι αν δεν εκδίδονται 
τζτοια εξάμθνθσ διάρκειασ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ και αναπροςαρμόηεται 
με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, και Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. 

Σο ποςό τθσ προκαταβολισ καταβάλλεται ωσ εξισ: α) Σμιμα αυτισ, ποςοφ μζχρι πζντε τοισ 
εκατό (5%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ανακεϊρθςθ και Φ.Π.Α., αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ εκ 
μζρουσ του αναδόχου τθσ δαπάνθσ των πρϊτων εγκαταςτάςεων και άλλων εξόδων εκκίνθςθσ του 
ζργου. Σο τμιμα αυτό μπορεί με τθ διακιρυξθ να ορίηεται μζχρι επτά τοισ εκατό (7%) ςτισ περι-
πτϊςεισ ζργων που απαιτοφν αςυνικιςτα ςθμαντικζσ πρϊτεσ δαπάνεσ του αναδόχου, όπωσ δαπά-
νεσ για εγκαταςτάςεισ ι δαπάνεσ για τθν προςκόμιςθ ςθμαντικοφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ. β) Σμι-
μα αυτισ, ποςοφ μζχρι δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ανακεϊρθςθ και 
Φ.Π.Α., για δαπάνεσ προμθκειϊν υλικϊν ι μθχανθμάτων που πρόκειται να εγκαταςτακοφν ι εν-
ςωματωκοφν ςτο ζργο. ε κάκε περίπτωςθ, το ςυνολικό ποςό τθσ προκαταβολισ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποςοςτό που ορίηεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 150 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 35. φνταξθ μθτρϊου του ζργου 

Θ ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. ε κάκε περίπτωςθ το Μθτρϊο πρζπει να περιλαμβάνει απαραίτθτα: 

1) Σεχνικι ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται: 

 ζκκεςθ ςχετικι με τθν μελζτθ και καταςκευι του ζργου· 

 ζκκεςθ επί του τρόπου λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ του ζργου· 

 πίνακασ απογραφισ, όπου κα περιγράφονται κατά τρόπο περιλθπτικό, τα 

επιμζρουσ τμιματα που ςυγκροτοφν το όλο ζργο· 

 απολογιςμόσ του ςυνολικοφ κόςτουσ του ζργου. 
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2) Σεφχοσ ςτοιχείων των υψομετρικϊν αφετθριϊν και τριγωνομετρικϊν ςθμείων 
(υψόμετρα - ςυντεταγμζνεσ) με τισ εξαςφαλίςεισ τουσ μαηί με ςχζδια και φωτογραφίεσ που να 
δείχνουν τισ κζςεισ αυτϊν. 

3) χζδια ζργων, όπωσ εκτελζςτθκαν (as build) και ςυγκεκριμζνα : 

i. Πλιρεισ οριηοντιογραφίεσ, ςε κλίμακα που κα ορίςει θ Διευκφνουςα Τπθρεςία, με 
εξάρτθςθ από το Ελλθνικό Γεωδαιτικό φςτθμα Αναφοράσ (Ε.Γ..Α.), όπου κα αποτυπϊνονται με 

ακρίβεια οι κζςεισ των ζργων (δίκτυα - τεχνικά ζργα), με τισ διαςτάςεισ και τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά τοφτων, ςε ςυνάρτθςθ με άξονεσ οδϊν και κζςεισ υφιςταμζνων καταςκευϊν, 
χωριςτά για κάκε δίκτυο, όπωσ αυτά καταςκευάςτθκαν και αποτυπϊκθκαν επί τόπου. Επιπλζον 
ςτισ οριηοντιογραφίεσ κα φαίνεται θ αρίκμθςθ όλων των ςθμείων που ζχουν αποτυπωκεί και ςε 
ξεχωριςτό τεφχοσ κα παραδίδονται οι ςυντεταγμζνεσ τουσ. ε κάκε οριηοντιογραφία κα πρζπει να 
φαίνονται οι ονομαςίεσ των δρόμων, τα οικοδομικά τετράγωνα, τα φρεάτια (επιςκζψεωσ, 
ςυμβολισ, πτϊςθσ), οι αγωγοί (μικοσ, από φρεάτιο ςε φρεάτιο, - υλικό - μορφι διατομισ - 
διάμετροσ ι διαςτάςεισ), οι παροχζσ αποχζτευςθσ με τα αντίςτοιχα φρεάτια ςφνδεςθσ, και οι 
παροχζσ που δεν καταλιγουν ςε φρεάτια, τα φρεάτια υδροςυλλογισ. 

ii. Μθκοτομζσ των δικτφων χωριςτά για κάκε δίκτυο, ςε κλίμακα υψϊν/μθκϊν που κα 
ορίςει θ Διευκφνουςα Τπθρεςία, με όλα τα απόλυτα υψομετρικά ςτοιχεία του εδάφουσ, των 

καταςκευαςκζντων τεχνικϊν ζργων (φρεατίων κ.λπ.) και τθσ ροισ των αγωγϊν και τα λοιπά 
ςτοιχεία των αγωγϊν (αποςτάςεισ, υλικό, διατομι, κλίςθ κ.λπ.). 

iii. Κατά πλάτοσ τομζσ ανά οδό και ανά διακριτό τμιμα ζργου, με όλα τα υφιςτάμενα 
δίκτυα των Ο.Κ.Ω., όπωσ και όλα τα καταςκευαςκζντα δίκτυα. 

iv. Πλιρθ ςχζδια όλων καταςκευαςκζντων φρεατίων (κατόψεισ - τομζσ), με το δομικό 
μζροσ του φρεατίου ςε κλίμακα που κα ορίςει θ Διευκφνουςα Τπθρεςία, με τισ διαςτάςεισ τουσ 
και απόλυτα υψόμετρα πυκμζνοσ και καλφμματοσ. 

4) Σεφχθ ζργων, όπωσ εκτελζςτθκαν, που ςυνοδεφουν τα παραπάνω ςχζδια, με 
πίνακεσ που αφοροφν ειδικότερα ςτοιχεία για τα καταςκευαςκζντα δίκτυα – τεχνικά ζργα. 
Αναλυτικά ανά δίκτυο κα πρζπει να υπάρχει Σεφχοσ εξαςφαλίςεων (τρεισ τουλάχιςτον ανά 

ςθμείο), για τα καλφμματα των φρεατίων και τισ ακραίεσ απολιξεισ των δικτφων και Πίνακασ, που 
περιλαμβάνει ςτοιχεία για τα φρεάτια, τουσ αγωγοφσ, τισ παροχζσ με τα αντίςτοιχα φρεάτια 
ςφνδεςθσ, όπωσ επίςθσ και τισ παροχζσ που δεν καταλιγουν ςε φρεάτια. 

5) Σα κακοριηόμενα με λεπτομζρεια από τθν διαταγι του Τ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 
(Εγκ.Α 20), όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα τισ παρακάτω φωτογραφίεσ: 

i. τθσ προχπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ ςθμαντικϊν τεχνικϊν 
ζργων. Αυτζσ κα υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία μαηί με τα δικαιολογθτικά τθσ 1θσ πιςτοποίθςθσ· 

ii. ςθμαντικϊν φάςεων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Αυτζσ κα υποβάλλονται κατά τισ 
ενδιάμεςεσ πιςτοποιιςεισ· 
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iii. του τελειωμζνου ζργου. Αυτζσ υποβάλλονται μαηί με τα δικαιολογθτικά τθσ 
τελευταίασ πιςτοποίθςθσ (πριν από τον τελικό λογαριαςμό)· 

iv. ςτο πίςω μζροσ των φωτογραφιϊν κα αναγράφονται τα γενικά χαρακτθριςτικά του 
ζργου και άλλα ςτοιχεία που κα κεωροφνται απαραίτθτα για να εξάρουν το ζργο και τθν 
ςκοπιμότθτά του, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. Οι φωτογραφίεσ πρζπει να παίρνονται 
από ζμπειρα πρόςωπα να είναι κακαρζσ και να παραδίδονται ςτθν Τπθρεςία, μαηί με τα αρνθτικά 

ι ςε θλεκτρονικι μορφι, ςε διαςτάςεισ και ςε μεγζκυνςθ που κα ορίςει θ Διευκφνουςα Τπθρεςία· 

6) το χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) 
για το ςφνολο του ζργου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία του φακζλου, με κατάλλθλθ αρίκμθςθ και ταξινόμθςθ κα 
ςυνταχκοφν ςε τρία (3) αντίγραφα τα οποία κα υποβλθκοφν ςτθν Τπθρεςία μόλισ αποπερατωκεί 
το Ζργο. Οι δαπάνεσ για τθ ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου βαρφνουν τον Ανάδοχο και 
περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ του Σιμολογίου. Θ εργολαβία κα κεωρείται ότι δεν 
περατϊκθκε, και επομζνωσ δεν κα εκδίδεται βεβαίωςθ περαίωςθσ, αν μετά το τζλοσ των εργαςιϊν 
δεν υποβλθκεί ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου. 

 

Άρκρο 36. Επιμετριςεισ – Αφανείσ Εργαςίεσ 

Οι επιμετριςεισ γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 151 του ν. 4412/2016. 

το τζλοσ κάκε τμθματικισ προκεςμίασ, όπωσ ορίηεται ςτο χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ, 
άλλωσ ςτο τζλοσ κάκε μινα, εφόςον δεν υφίςταται χρονοδιάγραμμα ι ςε άλλθ χρονικι περίοδο 
που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ 
του ζργου για τισ εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν το προθγοφμενο προβλεπόμενο διάςτθμα. Θ επιμζ-
τρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι περιγραφι τθσ, με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρ-
κρου του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζ-
ςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοι-
χεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των δθλϊςεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 151 του 
ν.4412/2016.Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, 

ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία με 
διλωςθ περί τθσ αλικειασ αυτϊν. Θ υποβολι των επιμετριςεων αποτελεί προχπόκεςθ τθσ τμθ-
ματικισ πλθρωμισ του αναδόχου. 

Αν διαπιςτωκεί υποβολι ανακριβοφσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκοφσ επιμζτρθςθσ, ο προϊςτά-
μενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ διατάςςει πλιρθ ζλεγχο του ςυνόλου των υποβλθκειςϊν επι-
μετριςεων και καλείται ο ανάδοχοσ με πρόςκλθςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ να υποβάλλει, ε-
ντόσ ταχκείςθσ με τθν πρόςκλθςθ προκεςμίασ, που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των τριϊν (3) 
θμερϊν και μεγαλφτερθ των δζκα (10) θμερϊν, τα πραγματικά επιμετρθτικά ςτοιχεία και να παρά-
ςχει εξθγιςεισ. Ωσ ανακριβείσ κεωροφνται οι επιμετριςεισ, που φζρουν προφανι υπολογιςτικά 
ςφάλματα ι παραλείψεισ ι αναφορά λανκαςμζνου άρκρου του τιμολογίου και δεν μποροφν να 
αποδοκοφν ςε πρόκεςθ του αναδόχου να εξαπατιςει τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ωσ εκ προκζςεωσ 
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αναλθκείσ επιμετριςεισ νοοφνται οι επιμετριςεισ που εκ προκζςεωσ περιζχουν αναλθκι επιμε-
τρθτικά ςτοιχεία. Οι ανακριβείσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκείσ επιμετριςεισ διορκϊνονται οποτεδι-
ποτε με πρωτοβουλία τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Δικαίωμα διόρκωςθσ των ανακριβϊν επιμε-
τριςεων διατθρεί και ο ανάδοχοσ. Κατά των αποφάςεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ χωρεί ζν-
ςταςθ κατ’ άρκρο 174 του ν. 4412/2016. 

Όταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν 

τελικι μορφι του ζργου, όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι 
τελικά εμφανείσ, ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο ανάδοχοσ υπο-
χρεοφται να υποβάλλει διλωςθ γνωςτοποίθςθσ αφανϊν εργαςιϊν που ςυνοδεφει υποχρεωτικά 
τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, θ οποία ςυνιςτά διακριτι επιμζτρθςθ και περιλαμβάνει διλωςθ περί τθσ 
αλικειασ των ςτοιχείων, υπογράφεται δε, τόςο από τον ανάδοχο όςο και από τουσ τεχνικοφσ του 
άρκρου 139, περί διεφκυνςθσ ζργου από τθν πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ πριν από τθν επι-
κάλυψθ των εργαςιϊν αυτϊν υποχρεοφται να καλεί τον επιβλζποντα να ελζγξει τισ εργαςίεσ αυτζσ 
ςε θμερομθνία, που δεν απζχει περιςςότερο από τρεισ (3) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρό-
ςκλθςθσ. Ο επιβλζπων ςυντάςςει ζκκεςθ ςτθν οποία επιβεβαιϊνεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
αυτϊν και υποβάλλεται αμελλθτί ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ ζκκεςθ ςυνο-
δεφεται απαραίτθτα από επαρκι, για τθν τεκμθρίωςθ τθσ εκτζλεςθσ των αφανϊν εργαςιϊν, αρικ-
μό ψθφιακϊν φωτογραφιϊν, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο Μθτρϊο του ζργου. Ο επιβλζπων εί-

ναι υποχρεωμζνοσ να ανταποκρικεί ςτο αίτθμα ελζγχου των αφανϊν εργαςιϊν. Ακολοφκωσ, ο α-
νάδοχοσ ενθμερϊνει θλεκτρονικά τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ παράλειψθ 
ελζγχου των αφανϊν εργαςιϊν μζςα ςτθν ωσ άνω προκεςμία ςυνιςτά υπερθμερία του κυρίου του 
ζργου, αν προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ υφίςταται ηθμία για τον λόγο αυτόν. Θ ζκκεςθ παραλαβισ 
αφανϊν εργαςιϊν ςυνοδεφει υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, δεν ζχει εκτελεςτό χαρακτιρα 
και δεν προςβάλλεται αυτοτελϊσ, παρά μόνο από κοινοφ με τθν εγκριτικι πράξθ τθσ επιμζτρθςθσ 
αυτισ, που εκδίδει θ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπο-
βολι τθσ. 

Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου, ο ανάδοχοσ είναι υ-
ποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τθν «τελικι επιμζτρθςθ», δθλαδι τελικό 
ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν επιμετριςεων, θ ο-

ποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και από ζναν τουλάχιςτον από τουσ τεχνικοφσ του άρκρου 
139. τθν τελικι επιμζτρθςθ εμφανίηονται διακριτά οι ςυμβατικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ εκτελζςτθ-
καν με βάςθ τθ ςφμβαςθ ι με εγκεκριμζνουσ Ανακεφαλαιωτικοφσ Πίνακεσ Εργαςιϊν και οι εξω-
ςυμβατικζσ, ζςτω και αν εκκρεμεί θ διαδικαςία τακτοποίθςθσ τουσ. Θ τελικι επιμζτρθςθ ελζγχεται 
από τον επιβλζποντα, ο οποίοσ υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν προσ τθ διευκφνουςα 
υπθρεςία ςχετικι ζκκεςθ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία υποχρεοφται, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν 
υποβολι τθσ ζκκεςθσ του προθγοφμενου εδαφίου, να εκδϊςει απόφαςθ περί τθσ ζγκριςθσ αυτισ. 
ε 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 (3) θμερϊν, να προβεί ςε πλιρθ και αιτιολογθμζνθ από-
δειξθ τθσ εμφανιηόμενθσ διαφοράσ. 
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Αν δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο τελικι επιμζτρθςθ, το αργότερο εντόσ δφο (2) 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 ςφμβα-
ςθ. Θ ποινικι ριτρα επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για ζξι (6) 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 απρόςβλθ-
τθ ωσ προσ τισ παραδοχζσ τθσ. 

Μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλει και κάκε άλλο αίτθμά του 
που ςχετίηεται με δικαίωμά του από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αν αυτό δεν ζχει αποςβεςτεί και 
θ ςχετικι αξίωςθ παραγραφεί, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 173, περί αποςβζςεων δι-
καιωμάτων του αναδόχου, ι αν το ςχετικό δικαίωμα δεν ζχει αποςβεςτεί ι παραγραφεί. Μετά τθν 
υποβολι ι ςφνταξθ κατά τθν παρ. 6 τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να εγείρει 
ςχετικζσ απαιτιςεισ παρά μόνο για οψιγενείσ αιτίεσ.  

 
Άρκρο 37. Περαίωςθ εργαςιϊν - Παραλαβι 

Όςα αφοροφν τθ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ των εργαςιϊν, τθν τελικι 
επιμζτρθςθ και τθν ζγκριςι τουσ κακϊσ και όςα αφοροφν τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν παραλαβισ, 
προςωρινισ και οριςτικισ, διζπονται από τα ςχετικά άρκρα του ν. 4412/2016 (για τθν Διοικθτικι 
Παραλαβι του ζργου, ιςχφει το άρκρο 169 του ν. 4412/2016 ενϊ για τθν Παραλαβι, ιςχφουν τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 172 του ν. 4412/2016). Για τθ Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν ιςχφει το 
άρκρο 168 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 38. Λογαριαςμοί - Πιςτοποιιςεισ – Πλθρωμζσ του Αναδόχου 

Οι λογαριαςμοί και οι πλθρωμζσ προσ τον ανάδοχο γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 152 του ν.4412/2016. Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται 
τμθματικά, με βάςθ τισ επιμετριςεισ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί μζςα ςτα όρια του χρο-
νοδιαγράμματοσ εργαςιϊν. 

Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ και θ οριςτικι πλθρωμι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, κακϊσ 
και θ εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων από τθν εργολαβικι ςφμβαςθ, γίνονται με βά-
ςθ τουσ λογαριαςμοφσ. Μετά από τθ λιξθ κάκε μινα ι άλλθσ χρονικισ περιόδου που ορίηει θ 
ςφμβαςθ για τισ τμθματικζσ πλθρωμζσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει λογαριαςμό των ποςϊν από εργα-
ςίεσ που εκτελζςκθκαν, τα οποία οφείλονται ςε αυτόν. Οι λογαριαςμοί αυτοί ςτθρίηονται ςτισ επι-
μετριςεισ των εργαςιϊν και ςτισ δθλϊςεισ γνωςτοποίθςθσ αφανϊν εργαςιϊν. Απαγορεφεται να 
περιλαμβάνονται ςτον λογαριαςμό εργαςίεσ που δεν ζχουν επιμετρθκεί. Για τθν πλθρωμι εργα-
ςιϊν που αποτελοφν ςυμπλθρωματικζσ ι νζεσ (υπερςυμβατικζσ) εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει 
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χωριςτό λογαριαςμό μετά από τθ ςυμβατικι τακτοποίθςι τουσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 155, περί 
επειγουςϊν και απρόβλεπτων εργαςιϊν, και 156 του ν.4412/2016, περί ειδικϊν κεμάτων -
τροποποιιςεων ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, αυξομειϊςεων εργαςιϊν νζων εργαςιϊν.  

τον λογαριαςμό μπορεί να περιλθφκοφν, επίςθσ, τα υλικά που ειςκομίςκθκαν με ζγκριςθ 
τθσ υπθρεςίασ ςτα εργοτάξια ι ςε αποκικεσ που δθλϊκθκαν και εγκρίκθκαν. Οι ποςότθτεσ τα των 
υλικϊν αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτζσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των προςεχϊν 

εργαςιϊν του εγκεκριμζνου προγράμματοσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ. Οι ποςό-
τθτεσ των υλικϊν περιλαμβάνονται χωριςτά ςτον ςυνοπτικό πίνακα εργαςιϊν που ςυνοδεφει τον 
λογαριαςμό, ςτον οποίο αναφζρονται επίςθσ και οι κζςεισ αποκικευςθσ των υλικϊν. Για τα περι-
λαμβανόμενα ςτουσ λογαριαςμοφσ υλικά, ο ανάδοχοσ ζχει ακζραιθ τθν ευκφνθ μζχρι τθν ενςωμά-
τωςι τουσ και τθν παραλαβι του ζργου. Σα υλικά περιλαμβάνονται ςε χωριςτό τμιμα των λογα-
ριαςμϊν, με τιμζσ που βρίςκονται ςε ςυνάρτθςθ προσ τθν αντίςτοιχθ ςυμβατικι τιμι, ϊςτε το υ-
πόλοιπο μζροσ τθσ τιμισ να αρκεί για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ, ςτθν οποία κα ενςωματω-
κοφν τα υλικά. Ποςοςτά γενικϊν εξόδων και οφζλουσ τθσ παρ. 6 δεν υπολογίηονται ςτα υλικά.  

Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και ςυνοδεφονται ιδίωσ, από α-
νακεφαλαιωτικό ςυνοπτικό πίνακα των επιμετριςεων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν από τθν αρχι 
του ζργου, από τα παραςτατικά ςτοιχεία των απολογιςτικϊν εργαςιϊν, από τον πίνακα του υπο-

λογιςμοφ τθσ ανακεϊρθςθσ και από τισ αποφάςεισ που αναγνωρίηουν αποηθμιϊςεισ ι επιβάλλουν 
ποινικζσ ριτρεσ ι περικοπζσ ι άλλεσ απαιτιςεισ του εργοδότθ. Από κάκε νεότερο λογαριαςμό α-
φαιροφνται τα ποςά που πλθρϊκθκαν με τουσ προθγοφμενουσ λογαριαςμοφσ, κακϊσ και ποςά 
που δεν αντιςτοιχοφν ςε επιμετριςεισ ι αφοροφν ςε λάκθ εγκεκριμζνων λογαριαςμϊν. Κατά τθν 
υποβολι, τον ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του λογαριαςμοφ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ των δικαιολο-
γθτικϊν πλθρωμισ και των παραςτατικϊν πλθρωμισ των κρατιςεων εκ μζρουσ του αναδόχου.  

Οι λογαριαςμοί υποβάλλονται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία που τουσ ελζγχει, τουσ διορκϊ-
νει και τουσ εγκρίνει μζςα ςε ζναν (1) μινα. Αν ο λογαριαςμόσ που ζχει υποβλθκεί ζχει αςάφειεσ ι 
ανακρίβειεσ, ςε βακμό που να είναι δυςχερισ θ διόρκωςι του, θ διευκφνουςα υπθρεςία, με εντο-
λι τθσ προσ τον ανάδοχο, επιςθμαίνει τισ ανακρίβειεσ ι αςάφειεσ που διαπιςτϊκθκαν από τον ζ-
λεγχο και παραγγζλλει τθν αναςφνταξθ και επανυποβολι του  

Όλεσ οι πλθρωμζσ που γίνονται ςτον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου, με 
βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ, αποτελοφν πάντοτε καταβολζσ ζναντι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ 
που εκκακαρίηεται μετά τθν παραλαβι. ε κάκε πλθρωμι προσ τον ανάδοχο πραγματοποιοφνται 
κρατιςεισ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) ςτθν αξία των εργαςιϊν μετά 
τθσ αναλογοφςασ ανακεϊρθςθσ.  

Μετά από τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ, ο 
ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό λογαριαςμό». Για τον τελικό λογαριαςμό εφαρμόηο-
νται ανάλογα οι διατάξεισ του παρόντοσ. Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται 
οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ από τθ ςφμβαςθ εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν 
από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. 
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Άρκρο 39. Φόροι - Κρατιςεισ - Σζλθ - Δαςμοί 

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ ανεξάρτθτα τουσ βάςει των κειμζνων νόμων φόρουσ, τζλθ, 
δαςμοφσ και κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων που ιςχφουν κατά τθ μζρα τθσ δθμοπραςίασ 
και ςτα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 τθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ. 

φμφωνα με το άρκρο 138 παρ. 8 του ν. 4412/16 οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και 
οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο 

που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ, φόροι του Δθμοςίου, λοιπά τζλθ 
που βαρφνουν άμεςα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο μζτρο που 
ίςχυαν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν 
αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

Για το ζργο βρίςκει εφαρμογι θ παρ. 10 του άρκρου 1 του ν. 4281/2014 ςχετικά με τθν 
αντιςτροφι τθσ υποχρζωςθσ απόδοςθσ Φ.Π.Α., οπότε τον Φ.Π.Α. αποδίδει ο ανακζτων φορζασ 
και όχι ο Ανάδοχοσ, ο οποίοσ τιμολογεί χωρίσ Φ.Π.Α. 

Καμία δαςμολογικι ι φορολογικι απαλλαγι δεν αναγνωρίηεται ςτα καφςιμα και λιπαντικά. 

 

Άρκρο 40. Πλθρωμζσ προςωπικοφ – Δαπάνεσ βαρφνουςεσ τον Ανάδοχο 

φμφωνα με το άρκρο 138 του ν.4412/16 ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για το ζργο 
όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, μθχανιματα, οχιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία 
και οποιαδιποτε άλλα μζςα. Ο ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του 
προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ μετακίνθςθ του 
προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ των υλικϊν και τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ και φκοράσ τουσ, 
οι δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι φό-
ροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ εφαρμογισ των ςχεδίων 
καταςκευισ των ςτακερϊν ςθμείων, καταμετριςεων, δοκιμϊν, προςπελάςεων προσ το ζργο και 
ςτισ κζςεισ για τθ λιψθ υλικϊν, ςφςταςθσ και διάλυςθσ εργοταξίων, οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων 
ηθμιϊν ςτο προςωπικό του, ςτον κφριο του ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και γενικά κάκε είδουσ 

δαπάνθ απαραίτθτθ για τθν καλι και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου. 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ 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 και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. χετι-
κά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι με-
λζτθ, όπωσ ςτατικι ικριωμάτων και μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων και να λαμβάνει όλα τα 
ςχετικά μζτρα. Ο ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκα-
λείται προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλ-
λων, και για τθν καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα 
προςταςίασ, ςφμφωνα με το χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ υπό 
ςτοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β’ 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β’ 686) και 
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ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β’ 16) αποφάςεισ του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθ-
μόςιων Ζργων, ανάλογα με τισ προβλζψεισ του χρονοδιαγράμματοσ των εργαςιϊν, λαμβάνοντασ 
υπόψθ κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελε-
τϊν κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ του ζργου.  

Αν ο ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που ζχει προςλά-
βει και χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, θ διευκφνουςα υπθρεςία μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερο-

μζνων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν ο 
ανάδοχοσ δεν εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ, τότε θ διευκφνουςα υπθρεςία ςυντάςςει καταςτάςεισ 
πλθρωμισ των οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ από τισ πιςτϊςεισ του ζρ-
γου, για λογαριαςμό του αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. ε εφαρμογι τθσ παροφςασ μπορεί 
να πλθρωκοφν οι αποδοχζσ μζχρι και των τριϊν (3) τελευταίων μθνϊν πριν από τθν όχλθςθ των 
ενδιαφερομζνων. Προχπόκεςθ τθσ πλθρωμισ είναι να υπάρχει οφειλι του κυρίου του ζργου εκ 
τθσ καταςκευισ του θ οποία αποδεικνφεται ι προκφπτει από υποβλθκζντα ι ςυνταςςόμενο εκ τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ λογαριαςμό. 

 

Άρκρο 41. Ανακεϊρθςθ ςυμβατικισ αξίασ των ζργων 

Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ζργων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 153 

του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 42. Κανονιςμόσ νζων τιμϊν μονάδασ 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν και κα πλθρωκοφν με τισ τιμζσ μονάδασ που 
προβλζπονται ςτο τιμολόγιο. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ςφνταξθσ νζασ τιμισ μονάδασ, κα ςυνταχκεί 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 156 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 43. Απολογιςτικζσ εργαςίεσ  

Θ εκτζλεςθ των απολογιςτικϊν εργαςιϊν με, θ πλθρωμι τουσ και το ποςοςτό γενικϊν εξό-

δων και οφζλουσ του Αναδόχου κακορίηεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 126 και 154 του 
ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 44. Προςωρινι & οριςτικι διακοπι των ζργων - Διάλυςθ τθσ φμβαςθσ 

Εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 161 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 45. Διακανονιςμόσ ςφμβαςθσ μετά από πτϊχευςθ ι κάνατο του Αναδόχου 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 167 του ν. 
4412/2016. 
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Άρκρο 46. Πινακίδεσ ενδεικτικζσ του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, μζςα ςε ζνα μινα από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
να καταςκευάςει και να τοποκετιςει ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του ζργου πινακίδεσ με τα ςτοιχεία 
του ζργου. Θ απόςυρςθ τθσ αρχικισ πινακίδασ πραγματοποιείται με τθν τοποκζτθςθ τθσ 
αναμνθςτικισ πινακίδασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του. 

 

Άρκρο 47. Αρχαιότθτεσ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει αμζςωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, αν κα-
τά τθν καταςκευι των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. τθν περίπτωςθ 
αυτιν εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. Για τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι διακοπι 
τουσ από αυτιν τθν αιτία, ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ τροπο-
ποιικθκε και ιςχφει. 

Άρκρο 48. Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.) 

Για το ζργο ΔΕΝ απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Προγράμματοσ Ποιότθτασ Ζργου 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 158 του ν.4412/2016. 

Απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Προγράμματοσ Ποιότθτασ 'Ζργου ςε κάκε δθμόςιο 
ζργο (Καταςκευι ι και Μελζτθ), του οποίου ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ υπερβαίνει το πο-
ςό 1.500.000 ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των αποφάςεων ΔΕ 
ΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β' 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/24.7.2001(Β' 1013 ), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β' 
928) του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. Σθν ποιότθτα των δθμό-
ςιων ζργων αφοροφν και οι παρακάτω αποφάςεισ:  

α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/19.1.2001 (Β' 94), 

β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β' 624) του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθ-
μόςιων Ζργων, 

γ) θ Δ14/43309/5.3.2001 (Β' 332) του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 
Ζργων και 

δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β' 125Β/ 27.01.2009). 

Σο Π.Π.Ε. ενςωματϊνει και κωδικοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν, περι-
γράφει τισ φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ, είναι ςε πλιρθ εναρ-
μόνιςθ και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του ζργου, κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και διοί-
κθςθσ του ζργου και τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ των ςτοι-
χείων κατά τθν καταςκευι, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ. 

Σο Π.Π.Ε. αποτελεί το εςωτερικό κανονιςτικό ζγγραφο του ζργου και παρζχει όλα τα εργα-
λεία παρακολοφκθςθσ του ζργου, ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων, τεκμθρίωςθσ των εργαςιϊν που 
ζχουν εκτελεςτεί και αρχειοκζτθςισ τουσ.  

Θ επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ των Προγραμμάτων Ποιότθτασ Ζργων, θ υλοποίθςθ των χεδί-
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ων ελζγχων και δοκιμϊν, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των εργαςτθριακϊν ελζγχων και δοκιμϊν, μπο-
ρεί να ανατίκενται ςε διαπιςτευμζνουσ φορείσ Επικεϊρθςθσ -Πιςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με τα πρό-
τυπα ΕΛΟΣ ΕΝ ISO/IEC 17021 για ςυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001 κατ' ελάχι-
ςτο ςτο πεδίο εφαρμογισ ΕΑ 28 ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για ςυ-
ςτιματα διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 14001, για ςυςτιματα υγείασ και αςφάλει-
ασ ςτθν εργαςία κατά ΕΛΟΣ 1801 και OHSAS 18001.  

Καβάλα, 21-12-2021 

Ο υντάξασ 

 

 

 

Μαυρίδθσ Θωμάσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

Καβάλα, 21-12-2021 

O Επιβλζπων 

 

 

 

Σςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 

Καβάλα, 21-12-2021 

Ο Διευκυντισ  

Σ.Τ. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
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