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ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 
 
Άξζξν 1  ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
 
 Σν ηεχρνο απηφ ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) αθνξά ζηνπο φξνπο, κε βάζε ηνπο 
νπνίνπο ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν ην παξφλ έξγν ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ (ΓΤ) πνπ 
εγθξίζεθε κε ηελ Α.67 (αξ. ΓΓΓ/257/679/Φ4/11.3.1974) εγθχθιην απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, 
φπσο απηή ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ, ηα δηαγξάκκαηα, 
κειέηεο θιπ. πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη κε ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο. 
 Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ γίλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ 
πνπ ηζρχεη ζήκεξα.  
Αλαιπηηθά εθαξκφδνληαη: 

1. Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 
2014/24/Δε θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147 Α/8.8.2016), 

2. Ν.642/1986 γηα ην Φ.Π.Α. (ΦΔΚ 25 Α’/1986), 
3. Ν.2362/1995 «Γεκφζην Λνγηζηηθφ» (ΦΔΚ 247 Α’/1995), 
4. Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/1993 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (ΦΔΚ 137 Α’/24.8.1993), 
5. Ν.3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο–

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α/7.6.2010) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 100 θαη 278, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α/11.4.2012). 

 Οη δηαηάμεηο απηέο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε 
ηεο κειέηεο ησλ φξσλ Γεκνπξάηεζεο. 
 
Άξζξν 2  ΗΥΤΟΝΣΔ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 
 
Γηα ην έξγν απηφ (ηελ κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ) ηζρχνπλ νη παξαθάησ θαλνληζκνί: 

1. Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ-2016) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξ. Πξση. 
Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ.3328/12.5.2016 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
(ΦΔΚ1511 Β’/2.6.2016). 

2. Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο ( Δ.Κ.Ω. 2000 ) φπσο ηζρχεη. 
3. Ο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο (ΔΑΚ) ηνπ 2000, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ απφθαζε 

Γ17α /115/9/ΦΝ275 (ΦΔΚ 1154 Β’/12.8.2003 ) ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. 
4. Ο Καλνληζκφο ηερλνινγίαο ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο (ΚΣΥΟ) - ΦΔΚ 381 Β’/24.3.2000 πνπ 

ηζρχεη απφ 14.6.2000 ζχκθσλα κε ηελ Γ14/36010/29.2.2000 απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 
5. Ο Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο Γ.Ο.Κ., ν Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο θαη ηα δηαηάγκαηα δφκεζεο 

εθηφο θαη εληφο ζρεδίνπ. 
6. Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία (ζρέδηα , ηεχρε θιπ.) ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο 
7. Σν Π.Γ. 778/1980 (ΦΔΚ 193 Α’/1980) πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ. 
8. Σν Π.Γ. 447/1975 (ΦΔΚ 142 Α’/1975) πεξί αζθάιεηαο ησλ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

αζρνινπκέλσλκηζζσηψλ. 
9. Σν Π.Γ. 1073/1981(ΦΔΚ 260 Α’/1981) πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε 

εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θιπ. 
10. Σνλ Ν. 1430/1984 (ΦΔΚ 49 Α’/1984) πεξί θπξψζεσλ ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά 

ζηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ. 
11. Σνλ Ν. 1568/1985 (ΦΔΚ 177 Α’/1985) γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 
12. Σν Π.Γ. 305/1996 (ΦΔΚ 21 Α’/1996) ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/Δ.Ο.Κ. 
13. Ζ 433/19.09.2000 (ΦΔΚ 1176 Β’/22.09.2000) απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαζηέξσζε ηνπ θαθέινπ 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή 
θάζε δεκνζίνπ έξγνπ. 

14. Οη θαλνληζκνί εγθαηαζηάζεσλ θαη ζεξκνκνλψζεσο θηηξίσλ. 
15. Οη δηαηάμεηο ηεο Γ.Δ.Ζ. 
16. Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο (Αξραηνινγηθή, Γαζηθή Τπεξεζία, γεηηλίαζε κε αγσγνχο θαη θνιψλεο ηεο 

Γ.Δ.Ζ. Κιπ.). 
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17. Ζ εγθχθιηνο Δ23/31.08.2001 πεξί θαλνληζκνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο δεκνζίσλ έξγσλ θιπ. 
 
 
 
Άξζξν 3     ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 
 
 πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππφςε εξγνιαβίαο νξίδνληαη, φζα αλαθέξνληαη ζην εηδηθφ άξζξν ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ηζρχνπλ κε ηελ ίδηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ εκθαλίδεηαη αζπκθσλία φξσλ 
κεηαμχ ηνπο, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 
2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο  
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα  

Παξαξηήκαηα ηνπο,  
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  
10. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

 Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, επεηδή 
είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα: 

1. ηα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 53, παξάγξαθνο 7δ ηνπ Ν. 4412/2016, 
2. νη Δπξσθψδηθεο, 
3. νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.), πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/273/17.7.2012 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο – Αληαγσληζηηθφηεηαο – 
Τπνδνκψλ – Μεηαθνξψλ – Γηθηχσλ (ΦΔΚ 2221 Β’/30.7.2012), 

4. νη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΤΠ.ΜΔ.ΓΗ. (ή ηνπ η. Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ή ηνπ 
η.Τ.Γ.Δ.), εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.),  

5. νη Πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη Η.S.Ο. 
 ε θάζε πεξίπησζε φκσο, απφ φια ηα παξαπάλσ ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη ηεχρε, θαηά ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ, ζα ππεξηζρχεη ε ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ φπσο ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο, πξνο ηελ νπνία ζα είλαη ζχκθσλε. 
 Ο αλάδνρνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ θαη 
αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, λα δεηήζεη έγγξαθα 
έγθαηξα απφ ηνλ εξγνδφηε ηε ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά, 
ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη 
πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο. 
 
 
Άξζξν 4    ΔΓΓΤΖΔΗ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
 Kαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο χςνπο 5% επί 
ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, παξάγξαθνο 1β ηνπ Ν.4412/2016. 
 Οη αλσηέξσ εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο παξέρνληαη θαηά εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 72, παξάγξαθνο 3 
ηνπ Ν. 4412/2016 απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν. ε πεξίπησζε 
ακθηβνιηψλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ εμέδσζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, απνθαζίδεη 
γξαπηά ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε– κέιε 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε–κέιε ηεο πκθσλίαο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 (Α’ 139) 
θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην 
Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 
 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά 
ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 
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Άξζξν 5     ΠΡΟΘΔΜΗΔ 

 

 Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο θαηαζθεπήο φινπ ηνπ έξγνπ, εμνπιηζκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 
ιεηηνπξγία, ιήγεη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 
 Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ 30 
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ πξνηεξαηφηεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά νινθιεξσκέλα 
ηκήκαηα ζα θαζνξηζζεί κε ηελ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν, εάλ ηζρπξηζηεί άγλνηα γηα: 

•   ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή, φπνπ εθηειείηαη ην έξγν, 
•   ηνλ ρξφλν εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ιήςεο ησλ πιηθψλ γηα ηα ηερληθά έξγα (π.ρ. ιαηνκεία) ή ησλ 

δαλείσλ πιηθψλ γηα επηρψκαηα (π.ρ. ρείκαξξνη, νξπρεία), 
•   ηε ζχγρξνλε εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην έξγν θαη 

απφ άιιεο εξγνιαβίεο ή απφ ηπρφλ άιιεο εξγνιαβίεο, πνπ ζα βξίζθνληαη ελ ελεξγεία θνληά ζηηο 
πεγέο ιήςεο πιηθψλ, 

•   ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ γηα ηε 
δηάλνημε λέσλ νδψλ, 

•    ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή, 
•    ηε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θιπ. 

 Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 147, 
παξάγξαθνο 8 ηνπ Ν.4412/2016.  
 
 
Άξζξν 6   ΤΠΔΡΒΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 
 
 ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ή ησλ ηπρφλ ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθέο ξήηξεο θαη ινηπέο θπξψζεηο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή γηα θάζε κέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηεο ππέξβαζεο ηεο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξεζίαο αμίαο ηνπ 
έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε 
ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) 
ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο 
κέζεο εκεξεζίαο αμίαο ηνπ έξγνπ. 
 Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην 
πνζφ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(Φ.Π.Α.), πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. 
 Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα 
ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
 ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν 
πνηληθή ξήηξα αλά εκέξα ππαίηηαο ππέξβαζεο ίζε κε ην 1/10000 ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο γηα 
αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο θάζε κηαο πξνβιεπφκελεο ζηε ζχκβαζε ελδεηθηηθήο 
ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο. 
 ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν 
πνηληθή ξήηξα ίζεο κε ην 1/10000 ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην ηξηάληα 
ηνηο εθαηφ (30%) ηεο θάζε κηαο απνθιεηζηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο . 
 ε θάζε πεξίπησζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ (ελδεηθηηθψλ θαη απνθιεηζηηθψλ) δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) 
ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. 
 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηελ αλάγθε λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία ηνπ έξγνπ κε απφιπηε 
αθξίβεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξνβιεθζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε βάξδηα, αλ 
δελ επαξθέζεη ε θαλνληθή βάξδηα, κε ή ρσξίο ππεξσξίεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε εκέξεο αξγίαο 
θαη ενξηψλ. Οπνηαδήπνηε επηβάξπλζε απφ ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, ρσξίο θακία 
απαίηεζε νπνηαζδήπνηε απνδεκηψζεσο εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε. 
 Οη θάζε είδνπο άδεηεο γηα ππεξσξηαθή θιπ. απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ζα εθδνζνχλ κε κέξηκλα θαη 
έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. Ζ Τπεξεζία, εάλ ρξεηαζζεί, ζα ζπλεγνξήζεη ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε 
ρνξήγεζε ηέηνησλ αδεηψλ. 
 Δάλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο 
εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ην λφκν, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 
εξγνιαβία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν.4412/2016. 
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Άξζξν 7    ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΟΤ 
 
 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ηεο θχζεο 
θαη ηνπνζεζίαο ηνπ έξγνπ, ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο 
θάζε είδνπο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ηηο ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ 
θιπ. ηηο κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, ηελ χπαξμε εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη 
πξνζσπηθνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο, 
ηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο, ην επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πιψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ πάλσ θαη 
θάησ απφ ην έδαθνο θιπ. 
 Δπίζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο γηα 
ην είδνο θαη ηα κέζα επθνιίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη γηα 
νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ 
πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
 Δπίζεο ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη κε ζθνπφ λα ζπκκνξθσζεί, ηα εγθεθξηκέλα 
δηαγξάκκαηα ηεο κειέηεο θαζψο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν 
ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη φηη απηά ζπληζηνχλ ηελ βάζε ηεο ζχκβαζεο. 
 Παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηελ ζχκβαζε. 
 Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη 
ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ εξγνδφηε ή απφ άιινπο πηζαλνχο εξγνιήπηεο, ψζηε λα ηηο ιάβεη ν αλάδνρνο 
ππφςε θαηά ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
 
 
Άξζξν 8    ΥΡΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 
 
 Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αξρίδνπλ φιεο νη πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ (ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο) 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 147, παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.4412/2016. 
 Με πξνζεζκία 15 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηε 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
έρεη απφ ηε ζχκβαζε. 
 Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε βαζηθή επηδίσμε ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα 
απνδίδεηαη φζν είλαη δπλαηφ, έξγν νινθιεξσκέλν θαηά ηκήκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Έρεη 
κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ έξγνπ αλά 
εξγαζία θαη ζπλνδεχεηαη: 

α) γξακκηθφ δηάγξακκα ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε πνζνηηθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ αλά κήλα,  
β) έθζεζε πνπ αλαιχεη θαη αηηηνινγεί ηνλ πξνηεηλφκελν πξνγξακκαηηζκφ θαη ην κεραληθφ εμνπιηζκφ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη ην ρξνλνδηάγξακκα έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο 
πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηηο 
δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ, κέζα ζηα φξηα ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. Ζ απφθαζε 
γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθδίδεηαη κέζα ζε 10 κέξεο, αθφηνπ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν. Αλ ε 
έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή δελ δεηήζεη γξαπηά ε 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη 
εγθξηζεί.  
 Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαη  
απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία. 
 Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ 30 
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπνκέλσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν 
έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ 
ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη θάζε κήλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδνληαη απνθιίζεηο, 
νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ. Ζ ηήξεζε ηνπ 
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ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο θαη απζηεξά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν αλάδνρνο 
κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 
 Δπίζεο έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα 
ηελ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηε 
κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηε κε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, 
έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 
 Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαθέξεη έγθαηξα ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία νπνηνδήπνηε 
πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξνθαιέζεη θαζπζηέξεζε ή λα παξεκπνδίζεη ηελ απνπεξάησζε ηνπ 
Έξγνπ θαη λα ηελ ελεκεξψλεη γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη γηα ζεξαπεία ή βειηίσζε ησλ αληίμνσλ ζπλζεθψλ. 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη 
θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα ηα πιήξε 
ζηνηρεία ησλ ζηειερψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 
 
Άξζξν 9   ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΚΡΑΣΖΔΗ ΤΠΔΡ ΣΡΗΣΧΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ 

 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ ηεο  .Α.Δ.Π. 530 Ζπείξνπ κε  Κ.Α  

2017ΔΠ53000002 «Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη εηδηθψλ δξάζεσλ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 2017-2019» 

κε πνζφ χςνπο 70.000,00 € θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά.  
 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη λα πξνζθνκίδεη 
ηηο αληίζηνηρεο θαλνληθέο απνδείμεηο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή θάζε ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε 
θξάηεζε γηα ην Γεκφζην ή γηα ηξίηνπο  
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαιιάζζνληαη απφ θφξνπο θαη δαζκνχο ηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηδηψηεο εξγνιάβνπο γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. 
 Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ θαη φιεο νη θξαηήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πνπ αθνξνχλ αζθάιηζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζην Η.Κ.Α. Κιπ.  
 Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 
 Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. 
 Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο θάζε είδνπο θφξνπο θαη δαζκνχο επί ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ην 
εμσηεξηθφ πιηθψλ, εθνδίσλ θιπ. έζησ θαη αλ ηπρφλ αλαθέξεηαη αληίζεηε γεληθή δηαηχπσζε ζηελ ΑΔ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο. 
 Σν πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο είλαη 18%. 
 
 
Άξζξν 10  ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΗΜΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
 Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο πεξαησκέλεο θαη 
πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ δαπάλεο: 

• Σηο δαπάλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Τπ. Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ ΓΝγ/oηθ.35577/ΦΝ 
466/04.05.2017 (ΦΔΚ 1746/19.05.2017 ηεχρνο Β'). 
• Σηο δαπάλεο γηα πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά φισλ ησλ θάζε θχζεο πιηθψλ, πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, απφ ηνπο ηφπνπο ή ζέζεηο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο 
κέρξη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά θαη ξεηά ζην θάζε αληίζηνηρν άξζξν 
ηνπ Σηκνινγίνπ. 
• Σηο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε κε ηα ρέξηα απφ ηνπο εξγαηνηερλίηεο θάπνησλ εξγαζηψλ ή ελφο κέξνπο 
απφ απηέο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδχλαηε ή δελ πξνζθέξεηαη ε εθηέιεζή ηνπο κε κεραλήκαηα ή 
ζε πεξίπησζε πνπ ε ρεηξσλαθηηθή εθηέιεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα θαιχηεξε εξγαζία. 
• Σηο δαπάλεο ππαίζξνπ θαη γξαθείνπ γηα ιήςε ζηνηρείσλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαηακέηξεζε πιηθψλ θιπ., δηάηαμε θαη εθηχπσζε ζε έμη (6) αληίηππα ησλ 
ηεπρψλ ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνβνιή ζε ςεθηαθή κνξθή (CD). 
• Γαπάλε ζπκθσλεηηθνχ. 

 Δπίζεο ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ζηα γεληθά έμνδα ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 
θαη νη παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο, πνπ ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά: 

• Απνδεκηψζεηο ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ γηα: 

 πεξηνρέο ιήςεο δαλείσλ πιηθψλ γηα ρσκαηηζκνχο, 
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 πεξηνρέο απφζεζεο θαη κφξθσζεο πξντφλησλ εθζθαθψλ ή θαζαηξέζεσλ ή γεληθά γηα 
απνζήθεπζε πιηθψλ, 

 ζέζεηο εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίσλ γεληθά, 

 πξνζπέιαζε πξνο ηα εξγνηάμηα θαη ηηο ζέζεηο ιήςεο– απφζεζεο – απνζήθεπζεο πιηθψλ. 
• Γαπάλεο απνδεκίσζεο ησλ νπνησλδήπνηε πεγψλ πιηθψλ απφ ιαηνκεία θιπ. πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ζε απηά πνπ αλήθνπλ ζε 
νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θχξηνο ηνπ 
έξγνπ δελ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε γηα δηελέξγεηα θαη δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο 
απαιινηξίσζήο ηνπο. Δπίζεο ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δελ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε γηα πξφζζεηε 
απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα εμεχξεζε θαη εθκεηάιιεπζε 
ησλ ιαηνκείσλ θαη ινηπψλ πεγψλ, είηε ιφγσ αλάγθεο δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ γηα ζξαχζε θαη 
απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ καθξηά απφ ηελ πεγή, είηε ιφγσ δπζρεξεηψλ ζηηο κεηαθνξέο απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία. 
• Γαπάλεο θαηαζθεπήο – ζπληήξεζεο ησλ νδψλ πνπ απαηηνχληαη γηα πξνζπέιαζε πξνο ηηο πεγέο 
ιήςεο πιηθψλ, θαζψο επίζεο νη δαπάλεο θαηαζθεπήο – ζπληήξεζεο ησλ πξνζπειάζεσλ θαη ησλ 
παξαθακπηεξίσλ νδψλ, πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ 
αλεκπφδηζηε θαη αζθαιή θπθινθνξία. Όζνλ αθνξά ζηηο ήδε ππάξρνπζεο νδνχο ν αλάδνρνο πξέπεη 
λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη δελ επηηξέπεηαη λα θπθινθνξήζεη νρήκαηα κε βάξνο κεγαιχηεξν απφ εθείλν 
γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζηεί ε αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο, ψζηε λα απνηξαπεί ε πξφθιεζε βιαβψλ 
ζε απηφ. Οπσζδήπνηε, εθφζνλ ρξεζηκνπνηήζεη ηέηνηεο νδνχο (κε ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο) 
νθείιεη λα ηηο ζπληεξεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ρσξίο απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 
Δίλαη πξνθαλέο φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηελ παξαγσγή θαη κεηαθνξά πιηθψλ ν αλάδνρνο 
είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ δελ αλαιακβάλεη επζχλε 
ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ, γηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
• Πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο πνπ ελδερφκελα ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο εθκεηάιιεπζεο θάπνησλ πεγψλ πιηθψλ θαη απφ άιιε πξνγελέζηεξε 
ή κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία θαζψο επίζεο απφ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη απνθάιπςεο λέσλ πεγψλ 
πιηθψλ , νη νπνίεο θαζίζηαληαη αλαγθαίεο γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
• Γαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο εθηεινχληαη απαξαίηεηα απφ 
δηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ ή Σνπνγξάθν Μεραληθφ θαη αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γεληθά θαη ηηο επηκεηξήζεηο (π.ρ. ρσξνζηάζκεζε, ιήςε 
δηαηνκψλ), φζεο θνξέο απηά απαηηνχληαη θαηά ηα δηαδνρηθά ζηάδηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, νπφηε 
θαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε έμη (6) αληίηππα φια ηα απαξαίηεηα ηεχρε θαη ζε ςεθηαθή κνξθή 
(CD). 
• Γαπάλεο πξνζσξηλήο ζήκαλζεο, πεξίθξαμεο θαη θχιαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
• Γαπάλεο γηα ηελ εθθέλσζε θαη θαζαξηζκφ ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ εξγνηαμίσλ θαη ρψξσλ απφ θάζε 
είδνπο πιηθά, κεραλήκαηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο 
θέξεη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζηελ εθθέλσζε ησλ ρψξσλ. 

 
 
Άξζξν 11   ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΚΣΔΛΔΘΔΗΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΗΜΧΝ 
 
 Σα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016 ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη 
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ππνβάιινληαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θάζε κήλα. 
 Κάζε ινγαξηαζκφο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξαπάλσ άξζξν.  
 Κάζε ινγαξηαζκφο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα θαηαλνκήο 
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 153 ηνπ Ν. 4412/2016. Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηηκψλ 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
 Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» γηα άιιεο εξγαζίεο ηνπ ίδηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 156, παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 
Άξζξν 12   ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΤ – ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΑ 
 
 Ο αλάδνρνο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 
145 ηνπ Ν. 4412/2016 λα ιάβεη ππ’ φςηλ θαη ηα παξαθάησ : 
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• Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα βξεη θαη λα δηαζέζεη φια ηα απαηηνχκελα κεραλήκαηα, φξγαλα, εξγαιεία, 
κεηαθνξηθά κέζα, εγθαηαζηάζεηο θαη πξνζσπηθφ πνπ πξνβιέπνληαη ζην νξγαλφγξακκα ηνπ έξγνπ. 
• Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη, εθηφο απφ ηα αλσηέξσ θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εκπξφζεζκε θαηαζθεπή ηνπ ππφςε έξγνπ. 
• Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηήζεη δηπισκαηνχρν ηεο απαηηνχκελεο γηα ην έξγν εηδηθφηεηαο 
κεραληθφ αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο εκεδαπήο ή αιινδαπήο σο εθπξφζσπφ ηνπ, ν νπνίνο ζα 
δηεπζχλεη ην έξγν. Ο αλσηέξσ κεραληθφο πνπ ζα δηεπζχλεη ηα έξγα πξέπεη λα έρεη ηελ ζρεηηθή πείξα 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηελ επηθεθαιίδα αλαγξαθφκελνπ έξγνπ. Ο αλσηέξσ κεραληθφο πξέπεη λα 
είλαη ζπλέρεηα ζηε δηάζεζε ηεο επίβιεςεο, φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ 
Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα κελ απνδερζεί ηνλ αλσηέξσ κεραληθφ εάλ δελ έρεη ηηο ζρεηηθέο 
πξνυπνζέζεηο. 
• Αλ παξ' φια απηά θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο δελ θξηζνχλ επαξθή ηα κεραληθά θιπ. 
κέζα πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα εκπξφζεζκε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε δεθαήκεξε πξνζεζκία απφ ηελ γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, λα εληζρχζεη ηνλ 
επηηφπνπ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ηνπ θιπ. ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, ηξνπνπνηψληαο 
ελδερνκέλσο ην ππνβιεζέλ απφ απηφλ νξγαλφγξακκα εξγνηαμίνπ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 8 
ηεο παξνχζαο θαη ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016. 
• ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε Τπεξεζία 
δελ έθαλε ρξήζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
• ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη αιινδαπφο ζην πξνζσπηθφ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη 
δηεξκελέαο. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζζεί κε ζρεηηθή άδεηα 
παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ αλάδνρν ζηηο ζρεηηθέο 
δηαηππψζεηο, αλ απηφο ην δεηήζεη. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα 
ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο ΔΤ. 
 
 

Άξζξν 13    ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
 Πέξα απφ φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 136 (Γηνίθεζε έξγνπ – επίβιεςε), 137 (ππεξεκεξία θπξίνπ 
ηνπ έξγνπ), 138 (Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ), 139 (Γηεχζπλζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
αλαδφρνπ) θαη 140 (Τπνρξεψζεηο κειψλ θνηλνπξαμίαο) ηνπ Ν. 4412/2016 ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ 
αλαδφρνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηζρχνπλ θαη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, κε ηνπο 
νπνίνπο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί θαηά ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ηνπ 
νξγαλνγξάκκαηνο εξγνηαμίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηνλ αληίθιεηφ ηνπ, 
θάηνηθν Πξέβεδαο εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ παξαιαβή ησλ θνηλνπνηνχκελσλ εγγξάθσλ ζε απηφλ, καδί κε 
έγγξαθε απνδνρή ηνπ δηνξηδνκέλνπ αληηθιήηνπ, ηε δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ θαζψο θαη ην 
εληεηαικέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα βξίζθεηαη ζε απηά. 
 Ζ ειάρηζηε ηερληθή ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ Ν.4412/2016 
θαζνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ.  
  
 
Άξζξν 14  ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΔ ΚΑΗ ΝΤΥΣΔΡΗΝΔ ΔΡΓΑΗΑ – 
ΔΡΓΑΗΑ Δ ΑΡΓΗΔ ΚΑΗ ΔΟΡΣΔ 
 
 Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο ή λπρηεξηλήο εξγαζίαο θαη εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο 
ζχκθσλα κε φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο 
ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηε ζρεηηθή άδεηα θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, πνπ 
αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ θαζίζηαηαη αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ε ππεξσξηαθή ή 
λπθηεξηλή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ εθηειεί 
ρσξίο αληίξξεζε θαη ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 
 Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη δελ 
ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα γηα εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 
 Αλ ν αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, απηφ δελ ζα 
απνηειέζεη δηθαηνινγία γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε δαπάλε ηνπ 
πξφζζεην θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη 
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θαηάιιεια κέζα, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηελ απφ θάζε άπνςε 
απνδνηηθφηεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 
 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, γηα ερνξχπαλζε θαη ψξεο 
θνηλήο εζπρίαο ζηελ πεξηνρή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Καηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο 
θαη ηηο λπθηεξηλέο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ επηβαξχλνπλ ερεηηθά ηελ πεξηνρή θαη ζα 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηέηνηα κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ερνξχπαλζε. 
 
 
Άξζξν 15    ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ακνηβή: 

•   λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε ηπρφλ αδεηψλ απφ Πνιενδνκία ή Γήκν, εάλ απαηηείηαη, 
•   λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, 
•   λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα φξγαλα, 
• λα απνκαθξχλεη ηα άρξεζηα πιηθά απφ ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ (ηθξηψκαηα, ζπζθεπαζίεο θιπ.), 
κφιηο ηειεηψζνπλ νη εξγαζίεο. 

 
 
Άξζξν 16    ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
 
 Όιεο νη πξνζσξηλέο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κεραλήκαηα, νη ζπζθεπέο, ηα εξγαιεία θαη ηα 
ππφινηπα πιηθά πνπ έρεη θέξεη ν αλάδνρνο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε κέξηκλα θαη επζχλε 
ηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν κεηαθέξζεθαλ θαη γηα 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. Γελ ζα επηηξέπεηαη απνκάθξπλζε ησλ κεραλεκάησλ πνπ πξνβιέπεη 
ην δηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ ζηνλ αληίζηνηρν ρξφλν εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ 
απνκαθξπλζνχλ κεραλήκαηα ν αλάδνρνο ζα έρεη ηηο αλάινγεο επηπηψζεηο απφ κε ηήξεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
 
Άξζξν 17    ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ 
 
 Σα πιηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο Π.Σ.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκψλ – Μεηαθνξψλ – Γηθηχσλ θαη ηελ απφιπηε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, σο πξνο ηελ πξνέιεπζε, 
δηαζηάζεηο, εκθάληζε θιπ. Απηά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ελζσκάησζε απαιιαγκέλα απφ θάζε επηβιαβή 
πξφζκημε ή ειάηησκα πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ αληνρή ή ηελ θαιή εκθάληζε ηνπ έξγνπ. 
 
 
Άξζξν 18ν   ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΚΑΚΟΣΔΥΝΗΔ 
 
 Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε: 

• ηηο ηζρχνπζεο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, 
• ηελ πεξηγξαθή θαη ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο, 
• ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

 Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ εθηειεζζεί εξγαζίεο πιεκκειψο ή θαθφηερλα 
ή φρη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην άξζξν 159 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 
Άξζξν 19  ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 
 Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 154 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 
Άξζξν 20   ΑΤΞΟΜΔΗΧΔΗ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΝΔΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 
 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη ηα 
ζρέδηα πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη φπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θαηά ηα 
ινηπά ζχκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο 57/1995, 18/1996 θαη 34/1996 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Πνπ αθνξνχλ ζηηο 
απξφβιεπηεο δαπάλεο θαη ηηο εγθπθιίνπο πνπ εθδφζεθαλ γηα εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ θσδηθνπνίεζε ζε 
εληαίν θείκελν ν Ν.3669/2008 (Δ35/1994, Δ43/1995, Δ8/1995, Δ36/1994, Δ38/1996, Δ24/1997, Δ20204/2005, 
Δ36/2005, Δ20/2006, Δ30/2007). 
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 ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην, ζα 
ζπληάζζνληαη λέεο ηηκέο κνλάδαο κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα εληαία ηηκνιφγηα εξγαζηψλ γηα ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ 
νηθνδνκηθψλ, νδνπνηίαο, πδξαπιηθψλ, ιηκεληθψλ θαη πξαζίλνπ ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 53, παξάγξαθνο 7δ 
ηνπ Ν. 44123/2016, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 
 Γηα ηα είδε ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ εληαία ηηκνιφγηα, ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε θάζε άιιε εγθεθξηκέλε απφ ην Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. αλάιπζε πνπ πεξηέρεη απηά ηα αληίζηνηρα είδε ησλ 
εξγαζηψλ π.ρ. ΑΣΟΔ θιπ., φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο Γ1α/0/11/60/9.9.1992 απφθαζε ηνπ 
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 562 Β’/14.9.1992). 
 Ωο βαζηθέο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ ζα ιεθζνχλ απηέο 
ηνπΠξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 5 ηεο 
απφθαζεο ΔΓ2α/01/35/θ.2.5/26.4.1982 ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
 
Άξζξν 21  ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδερζεί ηα πιηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα 
ελζσκάησζε αθαηξνχκελεο ηεο αμίαο ηνπο απφ ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο απνδεκίσζε. 
 
Άξζξν 22  ΔΠΗΒΛΔΦΖ 
 
 Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ 
επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνλ επηβιέπνληα θαη ζε φινπο 
ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο ζηα εξγνηάμηα, ιαηνκεία, 
απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ άιινλ, ζηνλ νπνίν ε Τπεξεζία ζα δψζεη ζρεηηθή 
έγθξηζε. 
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δίλνληαη 
γηα ηελ άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 Σν γεγνλφο φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε, 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηάμεηο θιπ., νχηε 
εμαζζελίδεη ηηο πιήξεηο θαη απνθιεηζηηθέο επζχλεο ηνπ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ επηηάζζνπλ νη φξνη ηεο 
δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο, ηεο παξνχζαο Δ..Τ., ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο. 
 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο επίβιεςεο, ζηελ 
άζθεζε ησλ ειέγρσλ θιπ. 
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθφ ζχκβνπιν θαηά ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηνλ ζχκβνπιν ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ζα ηνπ 
αλαζέζεη ε Τπεξεζία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκβνχινπ. 
 
 
Άξζξν 23     ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ - ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΑΦΑΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 
 
 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα θξαηάεη θαζεκεξηλά εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 Οη αθαλείο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ γξάθνληαη ζην βηβιίν θαηακέηξεζεο ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 151, παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 
Άξζξν 24    ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΗ 
 
 Οη ηειηθέο επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη ηκεκαηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. 
 Γηα θάζε δηαθεθξηκέλν κέξνο ηνπ έξγνπ, πνπ επηδέρεηαη απηνηειή επηκέηξεζε, ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο ζε έλα κήλα απφ ηελ πιήξε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ επηκεηξνχκελνπ κέξνπο λα ζπληάμεη 
επηκέηξεζε θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 
 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζα ππνβάιιεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε επηκέηξεζε ε 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία κέρξη ηε ζχληαμε ηεο επηκεηξήζεσο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 
αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ. 
 Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 151 ηνπ Ν.4412/2016. 
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Άξζξν 25   ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΟΤ - ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΔΧ - ΓΧΡΔΑΝ ΤΝΣΖΡΖΖ 
 
 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί δσξεάλ ηα έξγα θαηά ην ρξφλν εγγπήζεσο ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε θαη λα επαλνξζψλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θάζε θζνξά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ρξήζε ή άιια αίηηα, 
εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε δεκηψλ απφ αλψηεξε βία γηα ηελ νπνία πξνβιέπεη ην ζρεηηθφ άξζξν 157 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 Καηά ην ρξφλν εγγπήζεσο ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο απνθαηαζηάζεσο ηφζν ηνπ έξγνπ 
πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί απφ απηφλ, κέζα πάληα ζην ρξφλν εγγπήζεσο θαη εθφζνλ νη θζνξέο θαη δεκίεο γεληθά 
νθείινληαη ζε πιεκκειή θαηαζθεπή ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη απηφο κε ηελ ζχκβαζε ηνπ. 
 ε πεξίπησζε πνπ γίλνπλ δεκίεο απφ αλψηεξε βία θαηά ηνλ ρξφλν εγγπήζεσο ηνπ αλαδφρνπ, απηέο 
ζα απνθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, ζηελ αξκνδηφηεηα 
ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην έξγν, ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δηαπηζηψζεσο δεκηψλ πνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηελ 
επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη απφ απηήλ (πξντζηακέλε αξρή). Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάμεη θαη ηνλ αλάδνρν 
ηνπ έξγνπ λα δηνξζψζεη ηηο θζνξέο απηέο, ζα πιεξσζεί δε ηδηαηηέξσο γηα απηέο κε ηηκέο θαηφπηλ ζπκθσλίαο. 
 Ο ρξφλνο εγγπήζεσο νξίδεηαη ζε 15 κήλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 171, παξάγξαθνο 1 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
 
 
Άξζξν 26    ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΔΡΓΟΤ – ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ – ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΑ 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 
 
 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη, εθηππψλεη θαη παξαδίλεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία 
αξθεηφ αξηζκφ θσηνγξαθηψλ ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο αιιά θαη ησλ ζηαδίσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη 
άιια παξαζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη, θαζψο θαη λα ηεξεί, ζπληάζζεη, εθηππψλεη θαη παξαδίλεη 
πιήξε ζηνηρεία απηνχ. Οη δαπάλεο γηα φια ηα αλσηέξσ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα 
γεληθά έμνδά ηνπ. 
 
 
Άξζξν 27    ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 
 
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε, ζηνλ αλάδνρν, πξνθαηαβνιήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 
Άξζξν 28   ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
 Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν.4412/2016. 
 πκπιεξσκαηηθά δηεπθξηλίδεηαη φηη, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη 
αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο γηα απηά είλαη ν αλάδνρνο, ν δε θάζε θχζεσο έιεγρνο δελ απαιιάζζεη 
ηνλ αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε. 
 ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθψλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο 
παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο . 
 
 
Άξζξν 29   ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, ρσξίο ηδηαίηεξε αµνηβή, µεηά ηελ εµεξνµελία έθδνζεο ηεο Βεβαίσζεο 
Πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ µέζα ζε δπν (2) µήλεο λα ππνβάιεη ηελ Σειηθή Δπηµέηξεζε θαη ην Μεηξών ηνπ 
έξγνπ, ην νπνίν πεξηιαµβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ «όπωο θαηαζθεπάζηεθε» ζχµθσλα µε ην 
άξζξν 170  παξ.2  ηνπ Ν.4412/2016.  
 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνµψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη ην πεξηερφµελν ηνπ 
«µεηξψνπ έξγνπ», ηα ηεχρε, νη εθζέζεηο, ηα ζρέδηα, νη πίλαθεο, ηα ειεθηξνληθά δεδνµέλα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 
πνπ ην ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέµα. 
 Δηδηθφηεξα µεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ 
Τπεξεζία, δηαµέζνπ ηνπ Δπηβιέπνληνο µεραληθνχ, δχν ζεηξέο ζρεδίσλ θαη ηεπρψλ ζε ραξηί θαη µε ηελ 
ππνγξαθή ηνπ θαζψο θαη δχν αληίγξαθα ζε ειεθηξνληθή µνξθή, φισλ ησλ έξγσλ πνπ εθηειέζηεθαλ, φπσο  
απηά  θαηαζθεπάζηεθαλ  ηειηθά,   δειαδή  ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ  ησλ  ηξνπνπνηήζεσλ  θαη δηνξζψζεσλ, νη 
νπνίεο ίζσο έγηλαλ ζηα ζρέδηα πνπ εγθξίζεθαλ αξρηθά. πγθεθξηµέλα 
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- Γεληθή νξηδνληηνγξαθία ππφ θιίµαθα 1:5.000 πνπ ζα απεηθνλίδεη ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ φπσο 
θαηαζθεπάζζεθε θαη ζα πεξηέρεη ηα δηάθνξα ρσξνζηαζµηθά ζεµεία πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ µε πίλαθα ησλ πςνµέηξσλ ηνπο, ηα δηάθνξα ηνπσλχµηα, ηηο νλνµαζίεο ησλ θάζε είδνπο 
έξγσλ θ.ι.π. 
-  Οξηδνληηνγξαθίεο ππφ θαηάιιειε θιίµαθα (πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, έηζη 
ψζηε ηα ζρέδηα λα είλαη επαλάγλσζηα θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ πξννξηζµφ ηνπο) ζχµθσλα µε ηα 
αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο µειέηεο. Οη νξηδνληηνγξαθίεο απηέο ζα ζπληαρζνχλ µε βάζε ηηο αληίζηνηρεο ηεο µειέηεο, 
ζηηο νπνίεο ζα γίλνπλ νη δηνξζψζεηο θαη πξνζαξµνγέο ζε φζεο ζέζεηο εθαξµφζηεθαλ ηπρφλ παξαιιαγέο θαη 
ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα απεηθνλίδνπλ φια ηα έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ . 
-  Μεθνηνµέο φισλ ησλ γξαµµηθψλ έξγσλ ππφ θαηάιιειε θιίµαθα γηα ηα µήθε θαη δεθαπιάζηα ησλ µεθψλ 
θιίµαθα γηα ηα χςε, ζχµθσλα µε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο µειέηεο. 
-  Σππηθέο δηαηνµέο θαη δηάθνξεο ιεπηνµέξεηεο ζε θαηάιιειεο θιίµαθεο θαη δηαλεµεµέλεο ζχµθσλα µε ηα 
αληίζηνηρα ζρεδίσλ ηεο µειέηεο, πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηα έξγα «φπσο θαηαζθεπάζζεθαλ». 
 Σα παξαπάλσ ζα παξαδίδνληαη ζε έληππε µνξθή θαη ζε CD-R  ηα νπνία ζα είλαη αξηζµεµέλα θαη ζα 
θέξνπλ ηα εμήο:  
α) Σν φλνµα ηεο Αλαδφρνπ Δηαηξίαο ή Κνηλνπξαμίαο 
β) Σν Σίηιν ησλ παξαδνηέσλ 
γ) Σε ζέζε ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο ηµήµαηνο 
δ) ηελ εµεξνµελία παξαγσγήο 
ε) ηα πεξηερφµελα ησλ ειεθηξνληθψλ µέζσλ ειεθηξνληθά (ζε µνξθή αξρείνπ θεηµέλνπ) θαη ζε έληππε µνξθή. 
ε φια ηα παξαπάλσ ζρέδηα ζα ππάξρεη ν αληίζηνηρνο ηίηινο θαηά ηα πξφηππα ησλ ζρεδίσλ ηεο µειέηεο, θαη 
ε έλδεημε: ΟΠΩ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ. 
 
-  Σεύρνο ηερληθήο έθζεζεο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηηο δπζρέξεηεο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζε εηδηθά 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, ζηηο αλάγθεο µειινληηθήο ζπληήξεζεο, ζηνλ απνινγηζµφ πνζνηήησλ θαη 
θφζηνπο ηνπ έξγνπ, φπσο επίζεο θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ζα µπνξνχζε, 
µειινληηθά, λα ρξεζηµεχζεη ζην έξγν. 
-  Σεύρνο µε θωηνγξαθίεο απφ φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ (θαη ςεθηαθά) 
- ην εμώθπιιν ησλ ηεπρψλ ζα εθηππσζεί ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, ζχµθσλα µε ππφδεηγµα πνπ ζα εγθξηζεί απφ 
ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 
 Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε µε ππνγξαθή ηεο, θαηά ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν. 4412/2016, ηειηθήο επηµέηξεζεο, επί πιένλ ζπλεπάγεηαη ηελ ζχληαμε θαη εθηχπσζή 
ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζµφ ηνπ Αλαδφρνπ. Οη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε θαη παξαγσγή 
φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεσξνχληαη φηη πεξηιαµβάλνληαη αλεγµέλεο ζηηο ηηµέο 
πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.  
 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη, µαδί µε ηα ζρέδηα απφ ηελ εθηέιεζε πιήξεηο νδεγίεο 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηωλ εγθαηαζηάζεωλ θαη ζηα Διιεληθά, φπσο θαη ηερληθά εγρεηξίδηα θαη 
θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ ζε πέληε (5) αληίηππα, ησλ Μεραλεµάησλ πνπ ηπρφλ εγθαηαζηάζεθαλ απφ απηφλ 
θαη γηα θάζε µηα ζέζε. 
 Ο αλάδνρνο ζπληάζζεη επίζεο θάθειν πξνεθηίµεζεο ηεο δαπάλεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο, µε βάζε ην µεηξψν ηνπ έξγνπ θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, πνπ αθνξνχλ ζε 
θζνξέο ιφγσ ζπλήζνπο ρξήζεο ηνπ έξγνπ. 
 
 
Άξζξν 30    ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΤ – ΦΤΛΑΞΖ ΔΡΓΟΤ 
 
 Ο αλάδνρνο έρεη εμ νινθιήξνπ ηελ πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο ή ζε θάζε άιινλ ηξίην θαη ην νπνίν νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη 
απφ νπνηνδήπνηε ιφγν, επεηδή δελ ζα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
θαλνληθή ή φρη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ην έξγν θαη επζχλεηαη γηα θάζεδεκία 
ή θζνξά πνπ ζα πξνθαιείηαη ζε απηφ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πιελ ηεο ζενκελίαο, έζησ θαη αλ ε δεκία ή 
θζνξά νθείιεηαη ζε εζθεκκέλε ή κε ελέξγεηα φζσλ θπθινθνξνχλ ζηελ νδφ ή θνληά ζε απηήλ. 
 Κάζε δεκία ή θζνξά πνπ πξνθαιείηαη ζην έξγν ζα απνθαζίζηαηαη απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακία 
απνδεκίσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε.  
 
Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηωλ εξγαδνκέλωλ 
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 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, 
δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη κεξηθέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο: 

• Π.Γ. 22.12.1933 (ΦΔΚ 406 Α’/1933) θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Π.Γ. 17/78 “Πεξί αζθαιείαο 
εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ “, 
• Π.Γ.447/1975 (ΦΔΚ 142 Α’/1975) ”Πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθαίο εξγαζίαηο 
αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ”, 
• Ν. 495/1976 (ΦΔΚ 337 Α’/1976) “Πεξί φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ”, 
• Π.Γ.413/1977 (ΦΔΚ 128 Α’/1977) “Πεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο εθξεθηηθψλ πιψλ”, 
• Π.Γ.778/1980 (ΦΔΚ 193 Α'/1980) “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 
εξγαζηψλ”, 
• Π.Γ.1073/1981 (ΦΔΚ 260 Α’/1981) “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε 
εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ”, 
• Ν.1430/1984 (ΦΔΚ 49 Α’/1984) “Κπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηηο 
δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.”, 
• Ν.1568/1985 (ΦΔΚ 177 Α’/18.10.1985) “Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ”,  
• Π.Γ. 294/1988 (ΦΔΚ 138 Α’/1988) “Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ 
εξγαζίαο”, 
• Π.Γ. 225/1989 (ΦΔΚ 106 Α’/1989) “Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ ζηα ππφγεηα έξγα”, 
• Τπνπξγηθή Απφθαζε 3046/304/30.1.1989 (ΦΔΚ 59 Γ’/1989) “Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο” (εηδηθά ην 
άξζξν 5, παξάγξαθνο 4.2 γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ), 
• Π.Γ. 31/1990 (ΦΔΚ 11 Α’/1990) “Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ 
εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ”, 
• Π.Γ. 395/1994 (ΦΔΚ 220 Α’/1994) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655 /ΔΟΚ”, 
• Π.Γ. 396/1994 (ΦΔΚ 220 Α’/1994) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απ’ 
ηνπο εξγαδνκέλνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία 89/ 656 /ΔΟΚ” , 
• Π.Γ. 397/1994 (ΦΔΚ 221 Α’/1994) “Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ 
ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ, φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο 
ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ”, 
• Π.Γ. 398/1994 (ΦΔΚ 221 Α’/1994) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία 
ζε εμνπιηζκφ κε νζφλε νπηηθήο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/270/ΔΟΚ”, 
• Π.Γ. 399/1994 (ΦΔΚ 221 Α’/1994) “Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απ’ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία 90/340/ΔΟΚ”, 
• Π.Γ. 105/1995 (ΦΔΚ 67 Α’/1995) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή/θαη πγείαο 
ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ”, 
• Π.Γ. 16/1996 (ΦΔΚ 10 Α’/1996) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ, 
• Π.Γ. 17/1996 (ΦΔΚ 11 Α’/1996) “Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ, 
• Π.Γ. 305/1996 (ΦΔΚ 212 Α’/1996) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα έξγσλ”, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ, 
• Tελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ήκαλζεο εθηεινχκελσλ νδηθψλ έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ 
πεξηνρψλ (Φ.Δ.Κ. 946 Β’/2003). 

Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ηεξήζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο, αλαθέξνληαηπαξαθάησ 
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νξηζκέλα ζεκεία ηεο λνκνζεζίαο: 

• Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηεο 
Τπεξεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβνχισλ επίβιεςεο θαη δηαρείξηζεο), θαζψο θαη ζε θάζε 
άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε κέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαη λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά ηα 
ΜΑΠ ζα είλαη, πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, πιαζηηθέο γαιφηζεο, νπηζζαλαθιαζηηθά 
θζνξίδνληα παλσθφξηα (γηα ην ρεηκψλα), νπηζζαλαθιαζηηθνί θζνξίδνληεο επελδχηεο (γηα ην 
θαινθαίξη), πξνζηαηεπηηθά γάληηα, σηναζπίδεο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη θαπέια ειίνπ, θνπηηά 
πξψησλ βνεζεηψλ έλα γηα ηα γξαθεία θαη έλα γηα θάζε φρεκα ηνπ εξγνηαμίνπ, κάζθεο δηαθφξσλ 
ηχπσλ, δψλεο ζπγθξάηεζεο, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ηχπνπ SCBA θ.ι.π. 
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• Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ πηλαθίδσλ ή 
θσηεηλψλ ζεκάησλ επηζήκαλζεο θαη απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη 
πξνεηδνπνηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ πηλαθίδσλ ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, φζν θαη γηα ηνπο 
θηλνχκελνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ ή/θαη ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή θνληά ζ’ 
απηέο. Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε 
πφζηκν λεξφ, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο λα εμαζθαιίζεη κέζα θαη 
ρψξνπο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ζηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζην πεξηβάιινλ. 
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

• λα δηαζέηεη εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο, 
• λα θξνληίδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ (απνςίισζε) ησλ ρψξσλ απφ ηα πάζεο θχζεσο 
εχθιεθηα πιηθά θαη αληηθείκελα, 
• λα κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο θνιιήζεσλ ή άιιεο αλνηθηήο ππξάο θνληά ζε εχθιεθηα 
αληηθείκελα ή θνληά ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 
γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο, ρσξίο λα παίξλεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα. 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ην εγθεθξηκέλν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο εξγαδνκέλσλ 
(.Α.Τ.) θαζψο θαη ηνλ θάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ (Φ.Α.Τ.), ν νπνίνο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη 
θαη λα ελεκεξψλεηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/1996 θαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο 
ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα". 
 Γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηα παξαθάησ ζχκθσλα κε ηελ αξ. ΓΗΠΑΓ/νηθ/889 απφθαζε 
πθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 16 Β’/14.1.2003): 
 
 
Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, 
δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο Τπεξεζίαο 
αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 
Τπνρξέωζε Αλαδόρνπ γηα αλαζεώξεζε .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. 
 Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ 
θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ 
θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ Φ.Α.Τ. 
 Σν .Α.Τ. αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε Φ.Α.Τ. 
εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ 
ελεκεξσκέλνο, ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ Τπεξεζία .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. ζηνλ αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή 
κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμή ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην. 
 
Πεξηερόκελα .Α.Τ. 

• Γεληθά 
• Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ, 
• χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, 
• Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ, 
• ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, 
• ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ .Α.Τ. 
• Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο. 
• ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 
• Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
• Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. 
• πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ. 
• Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξψησλ βνεζεηψλ. 
• Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. εηδηθνί ηχπνη 
ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ ή επηρσκάησλ θιπ. θαη δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά 
ηελ εξγαζία ζε χςνο. 
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• Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
• Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο 
θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο π.ρ.: Υ = Υακειή 
εθηίκεζε θηλδχλνπ, Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ, Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ. 
• ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 
επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 
• Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 
• Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ 
πξφιεςή ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ 
άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 305/1996). 

 
Πεξηερόκελα Φ.Α.Τ. 
 Α. Γεληθά: 

• Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ, 
• Αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ, 
• Αξηζκφ αδείαο, 
• ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, 
• ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ. 

 Β. ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ: 
• Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, 
• Παξαδνρέο κειέηεο, 
• Σα ζρέδηα “σο θαηεζθεπάζζε”. 

 Γ. Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, π.ρ. 
εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ. Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά 
αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ 
ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θιπ.) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ. 

 Γ. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ 
     Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη : 

• Σνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα θνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ 
απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ 
ζηνπο ρξήζηεο, ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε 
πεξίπησζε εθηάθησλ γεγνλφησλ. 
• Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. Οδεγίεο 
ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε 
ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ. 
• Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή 
ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην .Α.Τ. θαη ν Φ.Α.Τ. ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία ππνρξενχηαη λα 
παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ .Α.Τ. – Φ.Α.Τ. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ 
θχξηνπ ηνπ έξγνπ. 
 Ζ δαπάλε ζχληαμεο .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ., φπσο φιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, 
αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη 
λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
 
 
Άξζξν 31  ΑΦΑΛΗΔΗ 
 
 Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ 
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
 Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 
 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. 
         πγθεθξηκέλα: 
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•  Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ 
απαζρνιείηαη ζην εξγνηάμην ηνπ έξγνπ, ζηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο (ΗΚΑ, ΣΔΑΔΓΞΔ θιπ), ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο γηα ηνπο Οξγαληζκνχο απηνχο δηαηάμεηο. 
Δάλ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην 
αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο. 

•  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ θαη 
θζνξάο πεξηνπζίαο, ε νπνία ζα θαιχπηεη πηζαλέο ή ελδερφκελεο νθεηιέο, γηα πξνζηαζία ηνπ έλαληη 
φισλ ησλ δηεθδηθήζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζπλεπεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ 
ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. 

•  Θα θαζνξίδεηαη δε ζην αζθαιηζηηθφ ζπκθσλεηηθφ φξνο απαιιαγήο επζχλεο σο εμήο: Ζ αζθαιηζηηθή 
εηαηξεία ζα απνδεκηψλεη θαη ζα απαιιάζζεη απφ επζχλεο, ζην κέγηζην επηηξεπφκελν απφ ην λφκν 
βαζκφ, ηνλ εξγνδφηε, ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, θαζψο θαη ηνπο επηβιέπνληεο Μεραληθνχο θαη ηνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο. Θα ηνπο απαιιάζζεη απφ νπνηαδήπνηε βιάβε θαη απφ νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ή 
ακνηβέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απνθαηάζηαζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ ή θζνξάο πεξηνπζίαο, 
νρεκάησλ, κεραλεκάησλ, εηδηθψλ εξγαιείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ, ηεο ζσκαηηθήο 
βιάβεο, ηεο ςπρηθήο νδχλεο θαη ηεο εζηθήο βιάβεο ησλ παζφλησλ θαη ηεο θζνξάο παξαθεηκέλσλ 
θηηζκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην εξγνηάμην, ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
εξγαζία, ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, είηε ε επζχλε απηή είλαη 
απφξξνηα ηεο ακέιεηαο ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ή ησλ ππφ ηελ ππεξεζία ηνπ ή ησλ 
ππαιιήισλ ή ππεξγνιάβσλ ηνπ, είηε φρη, είηε πξνθχπηεη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ηδίνπ ηνπ 
Δξγνδφηε ή ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπο. 

Οη αθφινπζεο πξνβιέςεηο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ επίζεο ζην αζθαιηζηηθφ ζπκθσλεηηθφ αζηηθήο επζχλεο θαη 
θζνξάο πεξηνπζίαο ηνπ αλαδφρνπ: 

•  Σν ζπκθσλεηηθφ ζα πεξηέρεη ηνλ φξν φηη δελ ζα αθπξσζεί, ηεξκαηηζζεί, ηξνπνπνηεζεί ή αιιαρζεί απφ 
ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία, εθηφο εάλ έρεη απνζηαιεί ζηνλ αζθαιηδφκελν, δέθα (10) εκέξεο λσξίηεξα, 
ζπζηεκέλε έγγξαθε εηδνπνίεζε. Αληίγξαθν ηεο εηδνπνίεζεο απηήο ζα απνζηαιεί επίζεο ζηνλ 
εξγνδφηε. 

•  Έλα αληίγξαθν ηνπ αλσηέξνπ αζθαιηζηηθνχ πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ εξγνδφηε θαηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 Ζ αζθάιεηα απηή ζα θαιχπηεη θαη ηνλ αλάδνρν ζαλ ζπλαζθαιηδφκελν γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ζην 
εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ή ζηνπο επηζθέπηεο θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ζε μέλε πεξηνπζία. 
 Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα παξαθξαηεί απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλάινγα 
πνζά κέρξη ηελ πξνζαγσγή ησλ παξαπάλσ αζθαιηζηεξίσλ ζπκθσλεηηθψλ ή θαη λα πξνβεί ν ίδηνο ζηελ 
αζθάιηζε απηή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ή κέξνο απηήο θαη λα ρξεψζεη ηε δαπάλε ζηνλ αλάδνρν. 
 Δάλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξζέληα αζθαιηζηηθά ζπκθσλεηηθά 
θαηαζηεί κε ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηνλ εξγνδφηε, είηε ζηνλ ηχπν είηε ζηελ νπζία, ή εάλ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία πνπ 
εθδίδεη ην αζθαιηζηηθφ απηφ ζπκθσλεηηθφ θξηζεί κε αξεζηή ζηνλ Δξγνδφηε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαξηίζεη έγθαηξα λέν αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην θαη λα ην ππνβάιιεη έγθαηξα ζηνλ Δξγνδφηε γηα έγθξηζε πξηλ 
απφ ηε ιήμε ή δηαθνπή ηεο πξνεγνχκελεο αζθάιηζεο. 
 
 
Άξζξν 32  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 
 
 Γελ απαηηείηαη Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) 
 
 
Άξζξν 33 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΚΗΜΔ 
 
 Αλεμάξηεηα απφ εξγαζηεξηαθά κέζα θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν 
Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη εθ' φζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, λα δηαζέζεη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο 
ηνπ, ηα θαηάιιεια φξγαλα, ζπζθεπέο θαη πξνζσπηθφ, πξνο εθηέιεζε δεηγκαηνιεςηψλ θαη δνθηκψλ ειέγρνπ. 
 Σα απνηειέζκαηα ησλ ππ' φςε δνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζε ζχληνκν ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ ηνπ πέξαηνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, νζάθηο απαηηείηαη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ έιεγρν, 
άιισο δελ ζα ιακβάλνληαη ππ' φςε. Οη πάζεο θχζεσο δνθηκέο, κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ είδνπο 
ησλ δνθηκψλ, θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα πνπ ζπλνδεχεη ηηο πηζηνπνηήζεηο θαη ηηο ηκεκαηηθέο 
πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο. 
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 Αλεμάξηεηα απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη δνθηκέο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ε 
Τπεξεζία κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ιήςε δεηγκάησλ θαη ζε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ηνπο, γηα ελδειερή πνηνηηθφ 
έιεγρν ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ. 
 Οπνηνζδήπνηε έιεγρνο ή δνθηκαζία πνπ ζα αθνξά πιηθφ ή εξγαζία, δελ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν ην 
δηθαίσκα λα πξνβάιεη αμίσζε ή αίηεκα, επηδεηψληαο αλάινγε παξάηαζε πξνζεζκίαο, γηα νπνηνδήπνηε 
αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ρξεηαζζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαπίζησζεο αλ έλα πιηθφ ή εξγαζία είλαη 
δφθηκα ή φρη. 
 
 
 
Άξζξν 34    ΓΟΚΗΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηελ νιηθή πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα θάλεη κε δηθά ηνπ 
κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο (ζ' απηέο πεξηιακβάλεηαη, ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα ηε δνθηκή ηεο 
εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ε δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ.), ηηο απαηηνχκελεο 
δνθηκέο, νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, 
νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ 
αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 
 Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, λα 
ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ επίβιεςε ζε δχν (2) αληίγξαθα, πιήξεηο θαη 
ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζηεθαλ απ' 
απηφλ. Μηα ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην 
αξρείν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα 
δηδάμεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηε ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 Καηά ην ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή γη απηφ. Γεληθά 
γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη ην ρξφλν εγγχεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο, κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ 
επαλφξζσζε απηή απ' επζείαο ,ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 
 Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζζεί ζηνλ εληφο 
ηνπ θηηξίνπ ρψξν, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα κελ 
παξεκπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ θηηξίνπ θπθινθνξία ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ εξγνιαβηψλ. 
 
 
Άξζξν 35   ΥΡΖΖ ΔΡΓΟΤ Ή ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΤ ΠΡΟ ΣΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ 
 
 Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν έξγν ή 
ηκήκα ηνπ, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε). 
 Ζ παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν, ή φηη απηφ εθηειέζηεθε θαιά 
θαη δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ θαηξψ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο 
πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 
 Ζ παξαπάλσ ρξήζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
 
Άξζξν 36    ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ. 
 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν λα γίλεη ε παξνρή θαη ζχλδεζε ηνπ 
έξγνπ  κε ηα δίθηπα ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο (Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., Δ.Τ.Α.Θ. Κιπ.).  Ζ δαπάλε ησλ 
παξαπάλσ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ, βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε πνπ ηηο θαηαβάιεη είηε απ' επζείαο ζηνπο Ο.Κ.Ω. 
είηε ζηνλ αλάδνρν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο ηηο έρεη ήδε πξνθαηαβάιιεη, θπζηθά κε ηελ πξνζθφκηζε 
πάληνηε ησλ ζρεηηθψλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ θιπ. λνκίκσλ εγγξάθσλ. 
 
 
 
 




