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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
                                              
 Άξζξν 1 - Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο 
 
1.1. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : 
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΛΑΚΟΣΡΩΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤ ΛΙΜΔΝΑ ΜΤΚΟΝΟΤ»                                       
ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο εθαξκνγήο θαη ηνπο φξνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ κειέηεο θαη δεκνπξάηεζήο ηνπ. 
 
1.2.  Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πεξηέρνληαη ζηνλ  Πξνυπνινγηζκφ 
ηεο κειέηεο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000,00 επξώ, κε ην εξγνιαβηθφ φθεινο 18%, κε ηα 
απξφβιεπηα 15 %, ηελ αλαζεψξεζε θαη ηα απνινγηζηηθά (Κφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο 
ρψξνπο ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)). ην παξαπάλσ 
πνζφ αλαινγεί Φ.Π.Α. 24% ίζν κε 14.400,00 επξώ. 
 
 
 Άξζξν 2 - Αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο 
 
Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ (Π) πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ 
απξνβιέπησλ δαπαλψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, κεησκέλν θαηά ην 
πνζνζηφ ηεο πξνζθεξζείζαο έθπησζεο. 
 
 
 Άξζξν 3 - πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο 
 
 
πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο είλαη ηα θαη΄ απνθνπή ηηκήκαηα θαη νη ηηκέο κνλάδνο ηνπ 
Σηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, κεησκέλεο θαηά ην αληίζηνηρν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζέθεξε ν 
Αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη απμεκέλεο θαηά ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη 
γηα φθεινο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
 
 Άξζξν 4 - Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
 
4.1.  Οη δηαηάμεηο ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
4.2. Ο Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο (Γ.Ο.Κ.), ν Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο, θαη ηα 
δηαηάγκαηα δνκήζεσο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ. 
 
4.3. Σν Π.Γ. 334/94 (ΦΔΚ176Α/25-10-94) " Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ". Δγθ-ΓΗΠΑΓ/9/14-
1-2011 "Γεκνζίεπζε Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ γηα ηελ ελζσκάησζε ελαξκνληζκέλσλ 
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Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Κνηλνηηθή Οδεγία 106/89 θαη ΠΓ 
334/94)"ΓΗΠΑΓ/νηθ/621/2009. Γλσζηνπνίεζε Απνθάζεσλ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 
Δπξσπατθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106, θαη 
ΠΓ.334/94 "Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ") Αξηζκ. 12394/406 Κπβφιηζνη, πιάθεο 
πεδνδξνκίνπ θαη θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα. Αξηζκ. 12395/407 Δπηρξίζκαηα ηνηρνπνταο. Αξηζκ. 
12396/408 Κνληάκαηα ηνηρνπνηίαο. Αξηζκ. 12397/409 Παξάζπξα θαη εμσηεξηθά ζπζηήκαηα 
ζπξψλ γηα πεδνχο ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά ππξαληίζηαζεο ή / θαη δηαξξνήο θαπλνχ. Αξηζκ. 
12398/410 Δμψθπιια θαη εμσηεξηθέο πεξζίδεο ΦΔΚ:1794/Β/2009 
 
4.4. Ο ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1 «Σζηκέλην-Μέξνο 1: χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα 
ζπκκφξθσζεο γηα ηα θνηλά ηζηκέληα» (Κ.Τ.Α. 16462/29 ηεο 11.7.2001 -ΦΔΚ 917Β΄/17.7.2001). 
 
4.5. Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε ΔΓ2α/01/22 
ηεο 8-3/9-5-1985 (ΦΔΚ266Β΄) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε  Γ14/19164/28.3/17-4-1997 
(ΦΔΚ 315Β΄) θαη αλαζπληάρζεθε κε ηελ θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε Τπνπξγψλ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαη 
Αλάπηπμεο Γ14/50504/12-4-2002 (ΦΔΚ 537Β΄/1-5-2002). Καη ν ΚΣ 2016 πνπ ζα ηζρχεη απφ 
2/12/2016 (ΦΔΚ1561/2-6-2016/Σ΄Β΄). Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο ΚΣ 2016 πνπ 
ζα ηζρχεη απφ 2/4/2017 (ΦΔΚ4007/14-12-2016) 
 
4.6. DIN-Fachbericht 101:Einwirkungen auf Brucken, Ausgabe Marz 2009. 
 
4.7. DIN-Fachbericht 102:Betonbrucken, Ausgabe Marz 2009. 
 
4.8. DIN 1045-1:Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. 
 
4.9. DIN 1054:Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau. 
 
4.10. Ο.Α.Μ.Γ.-FB 
 
4.11. Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ DIN-Fachbericht ζηελ Διιάδα 
 
4.12. Ο.Μ.Ο.Δ. - Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ 
 
4.13. Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο γηα ηε Μειέηε θαη Καηαζθεπή Έξγσλ απφ Οπιηζκέλν θπξφδεκα 
πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε Γ11ε/0/30123/21-10/31-12-1991(ΦΔΚ1068Β΄) θαη 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε Γ11β/13 ηεο 3/28-3-1995 (Φ.Δ.Κ. 227/Β΄), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 
ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚΧ 2000(ΦΔΚ 1329/6-11-2000) θαη ηελ απφθαζε Γ17α/32/10/ΦΝ429/20-
02-2004  (ΦΔΚ 447/05-04-2004) Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ "ζπκπιήξσζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο 
ηνπ ΔΚΧ 2000" θαζψο θαη ην ΦΔΚ Β΄270/16-03-2010.  
 
4.14 Αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/νηθ.372 "Έγθξηζε εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ησλ Δπξσθσδίθσλ ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηα αληίζηνηρα Δζληθά πξνζαξηήκαηα (ΦΔΚ Β΄ 1457/5-06-2014)". 
 
4.15 Δπξσθψδηθαο 1 (ΔΝ1991) - Γξάζεηο επί ησλ Καηαζθεπψλ. 
 
4.16 Δπξσθψδηθαο 2 (ΔΝ1992) - ρεδηαζκφο ησλ Καηαζθεπψλ απφ θπξφδεκα. 
 
4.17. Ο Δπξσθψδηθαο 3 γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ απφ ράιπβα, ζχκθσλα κε 
ηελ αξ. Γ11β/031/9-5-1996( ΦΔΚ 383 Β΄/24-5-1996) απφθαζε ΤΠΠΔΥΧΓΔ. 
 
4.18 Δπξσθψδηθαο 7 (ΔΝ1998) - Γεσηερληθφο ρεδηαζκφο. 
 
4.19 Δπξσθψδηθαο 8 (ΔΝ1998) - Αληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο ησλ Καηαζθεπψλ. 
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4.20. Ο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο-Έθδνζε 2000 (ΔΑΚ 2000), πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 
Γ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 (ΦΔΚ 2184Β΄/20.12.1999) θαη ην ΦΔΚ 423/12-4-01 απφθαζε 
ΤΠΠΔΥΧΓΔ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ α) αξηζκ. Πξση. 
Γ17α/67/1/ΦΝ275/6.6.03 (ΦΔΚ 781/Β/18.6.03) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ, β) 
"ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ ΔΑΚ", αξηζκ. Πξση. 
Γ17α/113/1/ΦΝ275/7.8.03 (Β΄/1153/12.8.2003) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ, γ) " 
Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ ΔΑΚ 200" αξηζκ. Πξση. Γ17α/115/9/ΦΝ275/7.8.03 
(Β΄/1154/12.8.2003 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ, δ) "Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 
ΔΑΚ2000 ιφγσ αλαζεψξεζεο ηνπ ράξηε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο" ΦΔΚ 1360 Β/12.09.2003  
αξηζκ. Πξση. Γ17α/10/44/ΦΝ275 ΦΔΚ Β 270/16.03.2010 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ.  
   
 4.21. Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υάιπβνο (ΚΣΥ) Οπιηζκνχ θπξνδέκαηνο, πνπ εγθξίζεθε κε 
ηελ Γ14/36010/29.2.2000 (ΦΔΚ 381Β΄/24.3.2000) Απφθαζε ΤΠΠΔΥΧΓΔ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
 
4.22.  Ο Καλνληζκφο Φνξηίζεσλ Γνκηθψλ Έξγσλ Β.Γ. απφ 10-12-54 (ΦΔΚ325Α) 
 
4.23.  Ο Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο (Φ.Δ.Κ. 59 Γ/3-2-1989) θαη ν Ν.Ο.Κ (Ν.4067/12-ΦΔΚ 79 Α & 
Απνθ.63234/19-12-12 έγθξηζεο ηεχρνπο ηερληθψλ νδεγηψλ εθαξκνγήο ηνπ Ν.4067/12) 
 
4.24.  Οη θαλνληζκνί Γηάζεζεο Λπκάησλ, Αθαζάξησλ θαη Όκβξησλ 
 
4.25  Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία (ηεχρε , ζρέδηα θ.ι.π.) ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο. 
 
4.26.  Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Κηηξίσλ ¨Π.Γ. 71/88", φπσο ηζρχνπλ 
κεηά ηελ 33940/7590/17-12-98, απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. (ΦΔΚ 1316/Β/31-12-98) θαη νη ινηπέο 
ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο.  
 
4.27.  Οη δηαηάμεηο ηεο ΓΔΖ. 
 
4.28.  Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο ιφγσ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, Γαζηθή Τπεξεζία, γεηηλίαζε κε 
αγσγνχο πςειήο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ  θ.ι.π.). 
 
4.29.  Σν ΠΓ 71/2019 (ΦΔΚ 112/Α/3-7-2019) 
 
4.30. Οη Καλνληζκνί Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. 
 
4.31. Καλνληζκνί Μεραλνινγηθψλ  Δγθαηαζηάζεσλ. 
 
4.32. Οη Καλνληζκνί Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. 
 
4.33. Ο Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη νη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο. 
 
 
4.34. Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O 
 
4.35 Έθδνζε αλαζεσξεκέλσλ πξνηχπσλ δηαθεξχμεσλ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ ηχπνπ Α 
θαη Β 
 
4.36.  Σα Γειηία Γηαπίζησζεο Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ζε 
φηη αθνξά ηα εκεξνκίζζηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζνχλ 
ηηκέο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Σηκνινγίνπ ή λα 
πιεξσζνχλ εξγαζίεο πνπ γίλνληαη απνινγηζηηθά.  
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4.37.  Σα εληαία εγθεθξηκέλα Σηκνιφγηα πνπ εγθξίζεθαλ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ Β΄1746/19-05-
2017 «Καλνληζκφο Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ».   
 
 
4.38.  Ν. 3193/03 (ΦΔΚ 266 Α/2003) "Καλφλεο ηηκνιφγεζεο, ξπζκίζεηο Φ.Π.Α. ειεθηξνληθψλ 
ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο". 
 
4.39.  Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α΄ 248) "Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο" θαη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/1993 (ΦΔΚ Α΄ 137) "Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, 
δηαξξπζκίζεηο ζηελ έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο" γηα θξάηεζε 6‰ ζην 
ΣΜΔΓΔ.  
 
4.40.  Ν. 4030/11 (ΦΔΚ Α  249/25-11-11) " Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ 
θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο". 
 
4.41.  Ν. 3263/04 (ΦΔΚ 179 Α/2004) "Μεηνδνηηθφ ζχζηεκα αλάζεζεο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 
ζπλαθείο δηαηάμεηο". 
 
4.42.  Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30 Α/2005) "Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ". 
 
4.43.  Ν. 3414/05 (ΦΔΚ 279 Α/2005) "Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/05 " Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε 
ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ". 
 
 
4.44.  Ν. 3316/05 (ΦΔΚ 42Α/2005) "Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο 
κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 2Α, 
11 παξ. θαη 39 θαη 40, πνπ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 377  παξ. 1 πεξ. (40) 
ηνπ Ν. 4412/2016   
 
 
4.45.  Δγθχθιηνο 36/2005 (Γ17α/08/158/ΦΝ 437) ΤΠΔΥΧΓΔ " Γηαρείξηζε ησλ "επί – έιαζζνλ" 
δαπαλψλ ζηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ"    
 
4.46.  Δγθχθιηνο 38/2005 ΤΠΔΥΧΓΔ " πκπιήξσζε, αλακφξθσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο 
Δγθπθιίνπ 37/1995 " πεξί εθπφλεζεο κειεηψλ Γεκνζίσλ έξγσλ" (Οδεγφο εθπφλεζεο κειεηψλ 
Γεκφζησλ έξγσλ).    
 
4.47.  Ν. 3481/06 (ΦΔΚ 162 Α/2006 " Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην Δζληθφ 
Κηεκαηνιφγην, γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο".    
 
4.48.  Ν. 3463/06 "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ", φπσο ζπλερίδεη λα ηζρχεη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 377 παξ. 1 πεξ. (38) ηνπ Ν4412/2016  
 
4.49.  Δγθχθιηνο 20/2006 (Γ17γ/03//114/ΦΝ 443) ΤΠΔΥΧΓΔ "Σξνπνπνηήζεηο λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ έξγσλ θαη κειεηψλ"  
 
4.50.  Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87Α/2010) " Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
ζήκεξα.  
 
4.51.  ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/24-8-2010) "Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα 
ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 
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(ΑΔΚΚ)" θαη εγθχθιηνο ΤΠΔΚΑ 4834/25-1-2013 (ΑΓΑ:ΒΔΗΦΟ-Ξ9Ο): "Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο 
πιηθψλ εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Γεκφζηα Έξγα".   
 
4.52.  Ν 4070/2012 (ΦΔΚ 82Α/2012) "Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, 
Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα"   
 
4.53.  Ν 4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/2012) "Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη 
ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη ζήκεξα.  
 
4.54.  Οη πξνζσξηλέο Π.Σ.Π., Οδνπνηίαο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ., πνπ δελ έρνπλ θαηαξγεζεί 
(Κσδηθνπνίεζε 1964). 
 
4.55.  Οη πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) Έξγσλ Οδνπνηίαο, έθδνζε 1966 θαη κεηά, 
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαζψο θαη ε Γ..Τ., (Δγθχθιηνο Α-67/74) 
 
4.56.  Δγθχθιηνο 26/2012 " Γεκνζίεπζε απφθαζεο Ααπι. Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη δηθηχσλ κε ζέκα: Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ 
ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια 
ηα Γεκφζηα Έξγα". 
 
4.57.  Δγθχθιηνο 27/2012 (ΦΔΚ 2221Β/2012) " Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα". 
 
4.58.  Δγθχθιηνο 22/2014 " Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ησλ αθφινπζσλ Διιεληθψλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ: ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00:2009, Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ, ΔΛΟΣ 
ΣΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-
09-02-00:2009, Δγθαηάζηαζε ραιχβδηλσλ ιεβήησλ. 
 
4.59.  Δγθχθιηνο 26/2014 " Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ησλ αθφινπζσλ Διιεληθψλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ: ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-02-02-00:2009, Ληζνξξηπέο επί γεσπθαζκάησλ 
γηα ηελ πξνζηαζία θνίηεο θαη πξαλψλ, ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-03-03-00:2009, Γεσπθάζκαηα 
ζηξαγγηζηεξίσλ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-03-06-00:2009, Απνζηξαγγίζεηο επηθαλεηψλ κε 
γεσζπλζεηηθά θχιια, ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-03-03:2009, Δπίζηξσζε πξνζηαζίαο / ζηξψζε 
θίιηξνπ ζπλζεηηθψλ κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνίεζεο κε ακκνραιηθψδεο δηαβαζκηζκέλν πιηθφ θαη 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-03-04:2009, Δπέλδπζε ιηκλνδεμακελψλ θαη ΥΤΣΑ κε κεκβξάλεο 
πνιπαηζπιελίνπ (HDPE). 
 
4.60.  Δγθχθιηνο 17/2016 (αξ. πξση. ΓΚΠ/νηθ/1322/7-9-2016) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα 
ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ- ΔΣΔΠ). 
 
4.61. Τπ’αξίζκ. πξση. Γ22/4193 Απφθαζε (ΦΔΚ 4607/Β/13-12-2019) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ κε ζέκα: «Έγθξηζε εβδνκήληα (70) Διιεληθψλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα θαη Μειέηεο»  
 
4.62.  Ν. 4146/2013 (ΦΔΚ 90Α/2013) "Γηακφξθσζε θηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα 
ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
ζήκεξα. 
 
4.63.  ηνπ Ν. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άπζη πεπιοπιζμών ζςμμεηοσήρ 
επγοληπηικών επισειπήζεων ζε δημόζια έπγα»,  
 
4.64  Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη  
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4.65.   Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,- ηνπ Ν. 4129/2013 (Α’ 
52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»,  
 

 
4.66.  Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204Α΄/15-9-2011) "χζηεκα εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξηθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ....", φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
 
4.67.  Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ 52Α) "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην", φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
 
4.68.  Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112Α) "Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
" Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
 
 4.69.  Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α΄68) "Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
 
 
4.70.  Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο”,  
 
4.71.   Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” 
φπσο ηζρχεη ,  
 
4.72.  Π.Γ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 
θαη ζηνηρεία”,  
 
4.73.  Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ 
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ »,  
 
4.74.  Π.Γ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145)  
 
 
4.75.  Δγθχθιηνο 32 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 
θαη Γηθηχσλ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ Γ17γ/05/173/ΦΝ463 "Οδεγίεο γηα ηελ  εθαξκνγή ηεο 
δηάηαμεο πεξί θαηαξγήζεσο εηζθνξψλ 2% θαη 2‰ ππέξ ΣΔΔ   
 
4.76. Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), 
 
4.77.    Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή αναπηςξιακών 
παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 
2012/17 ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 
156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλερ 
διαηάξειρ” θαη ηνπ Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών 
παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013»,  και ηος Ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική 
πεπίοδο 2007 -2013» 
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Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθχθιηνη θαη 
ινηπέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ 
απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, 
Γηάηαγκα Απφθαζε, Δγθχθιηνο θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ, έζησ θαη αλ 
δελ αλαθέξεηαη ξεηά παξαπάλσ. 
 
 
Άξζξν 5 - ύκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ – Δγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε  – πκβαηηθό 
αληηθείκελν 
 
 
5.1. ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 135 

θαη 140 ηνπ Ν. 4412/2016 
 
5.1.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ηηο εγγπήζεηο 

θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
5.1.2  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο 
θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηεο χκβαζεο ελ γέλεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 302  ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
5.1.3 Δηδηθφηεξα, γηα λα ππνγξαθεί ε χκβαζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζθνκίζεη θαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε απφ πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ “θαιή εθηέιεζε” 
γξακκέλε ζηα Διιεληθά ή ηνπιάρηζηνλ ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκε κεηάθξαζε (δειαδή ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ή Διιεληθήο Πξνμεληθήο Αξρήο ή Έιιελα Γηθεγφξνπ). Σν χςνο 
ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 
λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
5.1.4 χκθσλα κε ηελ παξ. 1 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 302  ηνπ Ν. 4412/2016 ζε θάζε ηπρφλ 
ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, ζα 
θαηαηίζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε “θαιήο εθηέιεζεο”, ην χςνο ηεο 
νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ πνζνχ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ίζν κε ην άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνχ ηεο 
παξαγξάθνπ 5.1.3. 
 
5.1.5 Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο παξέρνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ νξίδνληαη 
ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ Ν. 4412/2016. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ γηα ηελ 
εγθπξφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ εμέδσζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή απνθαίλεηαη 
γξαπηά ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
 
5.1.6 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  302 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ζα απεπζχλνληαη πξνο ην “ Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Μπθόλνπ ”. 
 
5.1.7 Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 302  
ηνπ Ν. 4412/2016, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη απαηηήζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο  
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηδξχκαηα ή νξγαληζκνχο 
είηε αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ, είηε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηα αζθαιηζηήξηα.  
 
5.1.8 Ζ αξρηθή εγγχεζε “θαιήο εθηέιεζεο”, πνπ απνηειεί πξναπαίηεζε γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο χκβαζεο, ζπκπιεξψλνληαη κε ηηο θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηηο ηκεκαηηθέο 
πιεξσκέο ησλ εξγαζηψλ πξνο ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 302  ηνπ Ν. 4412/2016. Οη θξαηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 5.1.6. Οη 
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εγγπεηηθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πεξηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 
ηνπ άξζξνπ 302  ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
5.1.9 Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 5.1.3, 5.1.4 κεηψλνληαη ή 
επηζηξέθνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 302  ηνπ Ν. 4412/2016. 
Ζ επηζηξνθή φισλ ησλ εγγπήζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
έξγνπ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ κε ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ 
απφ ηνλ ΚηΔ. 
 
5.1.10 Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ ή ελ ειιείςεη ηνηνχηνπ απφ ηηο 
εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ν Κ.η.Δ. ζα παξαθξαηεί ή ζα εθπίπηεη νπνηνδήπνηε πνζφ 
νθείιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα επηβιεζείζεο πνηληθέο ξήηξεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 
απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ § 5.1.7. Οη κεηψζεηο ησλ εγγπήζεσλ ηεο § 5.1.9 δε ζα 
γίλνληαη ή ζα γίλνληαη ζε αλάινγα κεησκέλν χςνο, αλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ 
νθεηιψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
 
5.2. Σα νξηδφκελα ζαλ  ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, κε βάζε ηα νπνία  

 ζα γίλεη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, είλαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5, ηεο 
 Γηαθήξπμεο.  

 
 
Άξζξν 6 - Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ θαη όξσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
 
  
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηε δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν Αλάδνρνο : 
 
6.1.  Έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηελ ηνπνζεζία, ηε δηακφξθσζε θαη ηε θχζε  ηνπ εδάθνπο ηνπ 
γεπέδνπ ηνπ έξγνπ θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ εηδηθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ 
θαηαζθεπήο ηνπ. 
 
6.2.  Έρεη κειεηήζεη κε θάζε πξνζνρή ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο,  ηα ηεχρε ηεο  
κειέηεο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε απηά γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο  ηνπ. 
 
6.3.  Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ 
εηδηθέο ζπλζήθεο θαη φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε 
πνπ έρεη γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ παξέιεηςε 
λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη θάζε πιεξνθνξία, πνπ έρεη ζρέζε κε 
ηε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γεληθά. 
 
 
 
Άξζξν 7 - Πξνζεζκίεο 
 
7.1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη θαη λα απνπεξαηψζεη ην έξγν κέζα 

ζε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθαηόλ είθνζη (120 ζπλνιηθά) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο  χκβαζεο.      

 
7.1.1 Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ 

ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο. 
7.1.2  Ζ πξνηεξαηφηεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά νινθιεξσκέλα ηκήκαηα ζα θαζνξηζζεί 

κε ηελ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
7.1.3 Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ 

αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν, εάλ ηζρπξηζηεί άγλνηα ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 
πεξηνρήο πνπ εθηειείηαη ην έξγν, άγλνηα ηνπ ρξφλνπ εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ιήςεο 
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ησλ πιηθψλ γηα ηα ηερληθά έξγα, ηελ Οδνζηξσζία, ηα Αζθαιηηθά γεληθά (ιαηνκεία θιπ) ή 
ησλ δαλείσλ πιηθψλ γηα επηρψκαηα (ρεηκάξξσλ, νξπρείσλ θιπ), άγλνηα ζχγρξνλεο 
εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ νδφ θαη απφ 
άιιεο ηπρφλ εξγνιαβίεο, πνπ ζα βξίζθνληαη ελ ελεξγεία κέζα ή θνληά ζηηο πεγέο πνπ 
ππάξρνπλ. 

7.1.4 (Ο Αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ λα 
πξνβεί ζηελ δεκηνπξγία λέσλ θαηάιιεισλ ζέζεσλ θαη ζηελ θαηαζθεπή θαη λέσλ νδψλ 
πξνζπέιαζεο). 

7.1.5 Δπίζεο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν παξάηαζε ηεο νξηζζείζεο πξνζεζκίαο, εάλ 
ηζρπξηζζεί άγλνηα ηεο θαηάζηαζεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ησλ πεγψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ησλ ζπλζεθψλ γηα δηάλνημε λέσλ, άγλνηα ησλ θιηκαηνινγηθψλ 
ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ή άγλνηα ηεο δπλαηφηεηαο λα βξεη εξγάηεο, κεραλήκαηα θιπ. 

7.1.6 Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 147 
ηνπ Ν. 4412/2016  

7.1.7 Όιεο νη πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο. 
 
 
7.2.   Γελ νξίδνληαη  ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (ζηάδηα). 
 
 
  
Άξζξν 8 - Τπέξβαζε πξνζεζκηώλ - Πνηληθέο Ρήηξεο  (άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/2016) 
 
 
8.1. Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ 
έξγνπ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, νξηδφκελε ζχκθσλα κε  ην 
άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
8.2.  Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο ησλ ελδεηθηηθώλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ 
πεξαίσζεο ησλ ζηαδίσλ ηνπ έξγνπ θαη γηα αξηζκφ εκεξψλ κέρξη 20% ηεο δηάξθεηαο θάζε 
ζηαδίνπ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην 15% (χκθσλα κε 
ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/2016) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. 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 εκεξήζηαο αμίαο 
ηνπ έξγνπ. 
 Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί 
λα μεπεξάζεη ην 3% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο ΦΠΑ).  
 
8.3. Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 
θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα 
ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά, αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα 
ζηελ εγθεθξηκέλε ζπλνιηθή πξνζεζκία. 
 
 
Άξζξν 9 - Έθπησζε ηνπ Αλαδόρνπ (άξζξν 160 ηνπ Ν. 4412/2016) 
 
 
Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ λφκν, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
Ζ δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ αλαδφρνπ, αλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο 
παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
 
9.1 Καζπζηεξήζεη ππαίηηα, πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο: 
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ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή 
ηελ ππνβνιή αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 
 
9.2 Τπεξβεί, κε ππαηηηφηεηα ηνπ, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν ηνπ κελφο, ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε 
ζχκβαζε ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγνηαμηαθήο ηνπ αλάπηπμεο. 
 
9.3 Τπεξβεί κε ππαηηηφηεηα ηνπ, θαηά δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο, έζησ θαη κηα απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Καη’ εμαίξεζε, αλ ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
θαζπζηεξεί, αιιά ν αλάδνρνο έρεη ήδε εθηειέζεη εξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 
ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε 
ηηο ηπρφλ ππνγξαθείζεο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε παξάηαζεο ησλ 
πξνζεζκηψλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, έζησ θη αλ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ νθείιεηαη 
ζε ππαηηηφηεηα ηνπ. Ζ παξάηαζε ρνξεγείηαη ζηε πεξίπησζε απηή ρσξίο αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη 
κε επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ξεηξψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Ζ πεξίπησζε 9.3 εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ 
πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
9.4 Οη εξγαζίεο ηνπ είλαη θαηά ζχζηεκα θαθφηερλεο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. Γηα λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ 
πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 159 
ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαθνηερληψλ ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη απνξξηθζεί, 
ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ. 
 
9.5 Παξεθθιίλεη επαλεηιεκκέλα απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή παξαιείπεη ζπζηεκαηηθά ηελ 
ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα 
θηλεζεί ε δηαδηθαζία έθπησζεο ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε δπν (2) 
ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πξνεηδνπνηήζεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ 
αλάδνρν. 
 
9.6 Γηαπηζησζεί φηη πξνζθφκηζε πιαζηή εγγπεηηθή επηζηνιή (άξζξν 160 παξ. 2 ζη ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη Δγθχθιηνο 11/16-5-2012 ΤΠΟΜΔΓΗ). 
 
 
 
Άξζξν 10 - Γηαθνπή εξγαζηώλ – Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο από ηνλ Αλάδνρν (άξζξν 161 
ηνπ Ν.4412/2016) 
 
10.1.   Ο αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο: 
i. Αλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πεξηζζφηεξν απφ 
ηξεηο (3) κήλεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ ζηε 
ζχκβαζε νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 
 
ii. Αλ νη εξγαζίεο, χζηεξα απφ ηελ έλαξμή ηνπο, δηαθνπνχλ είηε κε δηαηαγή είηε απφ ππαηηηφηεηα 
ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δηαηαγήο δηαθνπήο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ή απφ ηελ επίδνζε εηδηθήο 
δήισζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηε δεχηεξε.  
 
iii.ε πεξίπησζε δηαθνπήο γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ 
άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/2016, ε δηάιπζε κπνξεί λα δεηεζεί κεηά δίκελν απφ ηε δήισζε 
δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ. 
 
iv. Αλ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ππεξβεί ηελ νξηαθή 
πξνζεζκία. 
 
10.2    Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 161 ηνπ Ν 4412/2016 
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10.3    Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 
ζην  Άξζξν 163 ηνπ Ν 4412/2016 
 
10.4    ηελ πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο δηάιπζεο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 162 ηνπ Ν 
4412/2016 

 

Άξζξν  11 - Πεηζαξρηθέο επζύλεο Γηνηθεηηθώλ νξγάλσλ (άξζξν 141 ηνπ Ν. 4412/2016) 
 
 

11.1.  Ζ ππαίηηα παξάιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηαο απφ φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ απνηειεί πεηζαξρηθή παξάβαζε. 
 
11.2.  Οη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
άξζξν 141 , παξ. 2  θαη 3 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
 
Άξζξν 12 - Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ - Μεραληθόο Δμνπιηζκόο (άξζξν 145 
ηνπ Ν. 4412/2016). 
 
12.1.    Ο Αλάδνρνο, κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη 
ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία απφ δεθαπέληε (15) έσο ηξηάληα (30) εκέξεο 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Σν 
ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο 
εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή 
ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά 
εξγαζία  ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. ε 
έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000,00) επξψ είλαη ππνρξεσηηθή ε 
ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο(άξζξν 145, παξ. 3 ηνπ 
Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη). 
 
12.2.   Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εγθξίλεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ ην ρξνλνδηάγξακκα θαη 
κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή 
αιιεινπρία, ηελ  θαηαζθεπαζηκφηεηαο ηεο κεζνδνινγίαο, ηελ επίηεπμε ησλ ρξνληθψλ νξνζήκσλ 
ηεο ζχκβαζεο θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ.   Αλ ε έγθξηζε δελ 
γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή δελ δεηήζεη γξαπηά ε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα 
ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 
έξγνπ 
 
12.3.    Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη 
πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ.  
 
 
12.4.     Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη 
κέζνδνη εξγαζίαο, ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη απνδφζεηο ηνπο, ν αξηζκφο 
ησλ εξγαηψλ θ.ι.π., γηα ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη πνπ λα εδξαηψλνπλ ζπγθεθξηκέλα ηελ 
αμηνπηζηία ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνηάζεσλ. Χο  ηέηνηεο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη: 
 
 
12.4.1    Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα.  Με ρξήζε  θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ κεησκέλεο απφδνζεο. – Καζαίξεζε 
ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Με εθαξκνγή ηερληθψλ 
αδηαηάξαθηεο θνπήο.) 
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12.4.2.     Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα (Σνπνζέηεζε πιαθψλ)  
 
12.5.  Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα 
θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή 
ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ 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 ηνπ Ν. 4412/2016.      
 
12.6.  Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην 
νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη 
κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.       
 
12.7.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα 
μεθεχγεη απφ απηφ, νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο 
ηνπ φινπ έξγνπ.      
 
 
Άξζξν  13 - Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ (Π. Π. Δ.)  
 
13.1 Γεληθά 
 
13.1.1 Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο έξγνπ απαηηείηαη γηα έξγα πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ππεξβαίλεη 
ην αλψηαην φξην γηα ην νπνίν γίλνληαη δεθηέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 2εο ηάμεο ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν. 4412/2016, ησλ απνθάζεσλ ΓΔΔΠ/014502/13-10-2000 
(Φ.Δ.Κ. Β1265) θαη ΓΗΠΑΓ/014501/1-7-2003 (Φ.Δ.Κ. Β 928) ηνπ Τθ.ΠΔΥΧΓΔ θαη ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 
. 
13.1.2 Ο αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγεί κε ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο ζχκβαζεο ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 
13.1.3 Σα Πξνγξάκκαηα Πνηφηεηαο ζα εθαξκνζηνχλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ έξγνπ. 
 
13.1.4 Ο αλάδνρνο ζα νξίζεη, αλαθέξνληαο ζηελ Τπεξεζία, έλα άηνκν θαη έλαλ αλαπιεξσηή 
ηνπ πνπ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο ηνπ 
έξγνπ. 
 
13.1.5 Ο αλάδνρνο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα ππνβάιιεη 
ζηελ Τπεξεζία πξνζρέδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ εληφο 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ λα ζπκθσλεζεί ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν. 
Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη, ζε δχν (2) 
αληίγξαθα, ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο γηα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ, γηα έιεγρν, ζρνιηαζκφ, θαη έγθξηζε ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηεο ππνβνιήο ηνπ. Σν Πξφγξακκα απηφ νθείιεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη 
ζα πεξηιακβάλεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο κεζνδνινγίεο (πνηφο, ηη, πφηε, πνχ) θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
(πεξηγξαθή θάζεσλ αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζνξηζκφ 
ηξφπνπ νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ζπγθέληξσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ζηνηρείσλ 
θαηά ηελ θαηαζθεπή ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηρλειαζηκφηεηαο δειαδή λα είλαη 
δπλαηή ε εθ ησλ πζηέξσλ αλαδήηεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ 
έξγνπ).  
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13.1.6 Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο πξέπεη λα νξίδεη ηηο επηκέξνπο επζχλεο, ηα ζεκεία πξνο 
επηζεψξεζε θαη έγθξηζε θαη ηηο κεζφδνπο αλαθνξάο. 
 
13.1.7 Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο γηα ηα έξγα ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη επηκέξνπο ηκεκάησλ. Θα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
Οξγαλφγξακκα εξγνηαμίνπ 
Τπνπξνγξάκκαηα ελεξγεηψλ αλά θάζε θαηαζθεπήο, κε επηζήκαλζε ησλ εκείσλ Αλακνλήο 
Έγθξηζεο θαη ησλ εκείσλ Παξνπζίαο ηεο επίβιεςεο, θαζψο θαη αληίζηνηρσλ εληχπσλ 
θαηαγξαθήο ησλ ειέγρσλ. 
Λεπηνκεξέο Πξφγξακκα (ρξνλνδηάγξακκα) δηαδηθαζηψλ. 
Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο νπνίεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
Καζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (πξνζσπηθφ, πιηθά, εμνπιηζκφο) γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
έξγνπ. 
Δθζέζεηο Μεζνδνινγίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο θαηαζθεπαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
ειέγρνπ πνηφηεηαο. 
Πξφγξακκα επηζεψξεζεο θαη δνθηκψλ πιηθψλ εκπνξίνπ θαη ππεξγνιαβηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
εθηφο εξγνηαμίνπ. 
Γηαδηθαζίεο γηα θαηαγξαθή φισλ ησλ αιιαγψλ ζηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά ζε ζρέζε κε ηηο 
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη γηα ηε δηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ κε ζπκκφξθσζεο θαζψο θαη 
δηνξζσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 
Αξρεηνζέηεζε φισλ ησλ παξαπάλσ θαη δηαδηθαζίεο αλαθνξάο ζηα παξαπάλσ αξρεία. 
 
13.2. Τπνπξφγξακκα Γνθηκψλ Διέγρνπ Πνηφηεηαο 
 
13.2.1 Σν Τπνπξφγξακκα Γνθηκψλ Διέγρνπ Πνηφηεηαο πνπ είλαη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
πνηφηεηαο, ζα αλαθέξεηαη ζηα αλεμάξηεηα ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ / εμνπιηζκνχ θαη ζα είλαη 
ζε ζπκθσλία κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ.  
 
Σν Τπνπξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 
 
13.2.1.1 .Όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο, δνθηκψλ θαη 
ειέγρσλ. 
 
13.2.1.2. πζρεηηζκφ κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο. 
 
13.2.1.3 Υξνληθφ θαζνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε: 
 

  ηηο δεηγκαηνιεςίεο 

  ηνπο ειέγρνπο / δνθηκέο 

  ηηο εγθξίζεηο απφ ηελ Δπίβιεςε 

  ηελ ππνβνιή ζηελ Δπίβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ (ειέγρσλ Η δνθηκψλ πιηθψλ θαη 
θαηαζθεπψλ) θαη ησλ ππαξρφλησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο/θαηαιιειφηεηαο πιηθψλ θαη 
έηνηκσλ πξντφλησλ 

 
13.2.1.4 Σα εξγαζηήξηα ειέγρνπ 
 
13.2.1.5 Σνπο ππεπζχλνπο κεραληθνχο 
 
13.2.1.6 Κάζε άιιε απαξαίηεηε πιεξνθνξία 
 
13.2.2 Ο ρξνληθφο θαζνξηζκφο ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην 
Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ. 
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13.3.Δξγαζηήξην Δξγνηαμίνπ 
 
13.3.1 Οη δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία, θαζψο θαη γηα 
ηελ ηειηθή απνκάθξπλζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, εθφζνλ εγθαηαζηήζεη ηέηνην επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζα 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Όιεο νη 
απαηηνχκελεο δεηγκαηνιεςίεο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην είηε 
ζε άιια εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία εξγαζηήξηα ζα γίλνληαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ 
ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
13.3.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηα εξγαζηήξηα ζηα εληεηαικέλα 
φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δνθηκψλ πνπ ζα γίλνληαη εθεί. 
 
13.4. Άιια Δξγαζηήξηα 
 
13.4.1 Όια ηα εξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν νθείινπλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθψλ ηεπρψλ 
 
13.4.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ δνθηκψλ. 
 
13.5. Έιεγρνο ηνπ Δμνπιηζκνχ Δπηζεψξεζεο θαη Γνθηκψλ 
 
Ο εμνπιηζκφο επηζεψξεζεο θαη δνθηκψλ θάζε εξγαζηεξίνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ, εληφο ή εθηφο 
εξγνηαμίνπ πξέπεη λα είλαη επαξθνχο πνηφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο, θαη λα ζπληεξείηαη επαξθψο 
ψζηε λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή ιεηηνπξγία. 
 
13.6. Αξρεία θαη ππνβνιή απνηειεζκάησλ. πηζηνπνηεηηθψλ. πξνγξακκάησλ θαη άιισλ 
παξαδνηέσλ. 
 
13.6.1 Ζ ππνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο ζηε επίβιεςε ζα γίλεηαη άκεζα.. 
Θα πεξηιακβάλεη ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 
σο πξνο ηε ζπκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο. ην αξρείν ηνπ Αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα θαίλεηαη 
πιήξεο-ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηε δεηγκαηνιεςία κέρξη ηηο ηειηθέο δνθηκέο. 
 
13.6.2 Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ηελ Δπίβιεςε ζε εχζεην ρξφλν γηα θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ 
αθνξά επηζεψξεζε θαη δνθηκέο πιηθψλ ή θαηαζθεπήο ή εμνπιηζκνχ θαη ηηο ζρεηηθέο 
δεηγκαηνιεςίεο 
 
13.6.3 Ο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ίζνο ζε είδνο 
θαη αξηζκφ κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηα άξζξα ηεο Σ..Τ., θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 
θ.ιπ. ζηνπο νπνίνπο απηά παξαπέκπνπλ.  
 
Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθφ, πνπ ζα ζπληάζζεηε θαη ζα 
απνηεινχλ ηδηαίηεξν Αξρείν Διέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηεο ΔΤ. Σα απνηειέζκαηα ησλ 
ειέγρσλ απηψλ ζπληζηνχλ δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πιεξσκψλ. Απνδεθηά 
απνηειέζκαηα ηέηνησλ ειέγρσλ δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε πνηφηεηαο ηνπ 
έξγνπ ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 
13.6.4 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηεθκεξίσζε ηνπ πζηήκαηνο Πνηφηεηνο πνπ 
εθαξκφδεη. Ζ ηεθκεξίσζε απηή ζα είλαη ζχκθσλε κε ην Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ θαη ζα 
πεξηιακβάλεη: 
 
Αξρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ 
(επηκεηξεηηθά θχιια, θιπ.). 
Πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη Μεζφδσλ Διέγρνπ. 
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Μεζφδνπο θαηαζθεπήο, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο 
Αξρεία Πνηνηηθψλ Διέγρσλ, ζχκθσλα θαη κε ηα άξζξα ηεο  Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 
Έιεγρν/Γηαθξίβσζε Δμνπιηζκνχ Διέγρνπ θαη Γνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα εο Δ..Τ., ηνπο 
ινηπνχο ,ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηο ζπλαθείο πξνδηαγξαθέο /θαλνληζκνχο φπνπ παξαπέκπνπλ. 
Αξρείν Πξνκεζείαο Τιηθψλ 
Έιεγρν Δγγξάθσλ θιπ. 
 
13.7. Μεραλνγξαθεκέλε δηαρείξηζε αξρείσλ επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη ειέγρσλ. 
 
13.7.1 Ο αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ζχζηεκα κεραλνγξαθεκέλεο δηαρείξηζεο επηζεψξεζεο, 
δνθηκψλ θαη ειέγρσλ πνπ ζα θαιχπηεη φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ δηεμήρζεζαλ γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο παξαθάησ βαζηθνχο ζηφρνπο: 
Μεραλνγξαθεκέλν θαζνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, ηνπ είδνπο θαη ηεο ζέζεο ηεο δνθηκήο 
Κεληξηθή δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ειέγρνπο, επηζεψξεζε θαη δνθηκέο. 
Διεγρφκελε απνζήθεπζε θαη γξήγνξε αλάθηεζε ζηνηρείσλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ 
Γηεπθφιπλζε ηεο ζχληαμεο εθζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ζηαηηζηηθέο-αλαιχζεηο. 
Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 
Διαρηζηνπνίεζε επαλάιεςεο εγγξάθσλ. 
 
13.7.2  Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο ζα πεξηιακβάλεη, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηά ηελ 
παξαπνκπή ζηε ζχκβαζε, ην παθέην εξγαζηψλ, ηελ ηνπνζεζία ζην έξγν (Υ, Τ, Ε) , ην ρξφλν 
δεηγκαηνιεςίαο θαη δνθηκψλ, ηνλ πξνκεζεπηή ή αλάδνρν / ππεξγνιάβν πιηθψλ, ηελ εξγαζία 
(ζεκειίσζε, επίρσζε, ζθπξνδέηεζε θ.ιπ.), ην ζηνηρείν θαηαζθεπήο, ηα ππεχζπλα άηνκα, ηα 
απνηειέζκαηα, ηελ παξαπνκπή ζε πξνδηαγξαθέο, ηε ζπκκφξθσζε ή φρη κε ηηο ζπκβαηηθέο 
απαηηήζεηο, ηελ παξαπνκπή ζε ηπρφλ κε ζπκκνξθψζεηο θαη δηνξζσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
 
13.7.3 Σν ζχζηεκα ζα ζηεξίδεηαη ζε θαηαρσξεκέλεο ζπζρεηηζκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 
κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ κε ηνπο ηίηινπο πνπ δίλνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 
 
13.7.4 Ο αλάδνρνο ζα θαζνξίζεη θαη ζα ππνβάιιεη ιεπηνκέξεηεο ζηελ Δπίβιεςε γηα ην ζχζηεκα 
θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Σν ινγηζκηθφ απηφ ζα ππφθεηηαη ζε έγθξηζε ηεο 
επίβιεςεο. 
 
Νφκηκν αληίγξαθν απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη θάζε απαηηνχκελεο ελεκέξσζήο ηνπ (update), 
άδεηεο θαη πιηθά ππνζηήξημεο ζα παξέρνληαη ζηελ Δπίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν νχησο ψζηε ε 
Δπίβιεςε λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη λα θάλεη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, 
φπσο πεξηγξάθεθε ιεπηνκεξψο παξαπάλσ. Αλά κήλα, ή θαη λσξίηεξα θαη' απαίηεζε ηεο 
Δπίβιεςεο, ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εηζαρζεί θαη ελεκεξσζεί ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ Δπίβιεςε ζε 
κνξθή ηέηνηα, πνπ ζα επηηξέπεη εχθνιε ελζσκάησζε ζηελ έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 
επίβιεςεο. 
Σν θφζηνο φισλ ησλ παξαπάλσ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
13.8. Δπάξθεηα Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη εξγαζηψλ 
 
13.8.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε θαη παξνπζία ηεο Δπίβιεςεο, ζα 
εθηειέζεη ηηο απαξαίηεηεο δνθηκέο, ψζηε λα απνδείμεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ εμαίξεηε 
πνηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ 
δνθηκψλ γηα ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ 
Δπίβιεςε. 
 
13.8.2 Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ αλαθαιπθζεί ζπλνιηθή ή κεξηθή δεκία, ππέξβαζε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο (ππεξεκεξία), ειάηησκα, θαθή πνηφηεηα πιηθψλ θ.ιπ. ζην ζχλνιν ησλ 
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εγθαηαζηάζεσλ ή κέξνπο απηψλ, ν Αλάδνρνο ζα επηζθεπάζεη, ζπκπιεξψζεη, ππνθαηαζηήζεη 
άκεζα θαη θαηφπηλ ζα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο έσο φηνπ ηα απνηειέζκαηα απηά λα ηθαλνπνηνχλ 
ηελ Δπίβιεςε. 
 
13.8.3 Ζ ίδηα δηαδηθαζία ειέγρνπ, παξνπζία ηνπ Δπηβιέπνληα, ζα ιάβεη επίζεο ρψξα ζην ηέινο 
ηεο πεξηφδνπ Δγγχεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ψζηε λα απνδεηρζεί ε 
ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη επίζεο ππεχζπλνο θαη ζα 
επηβαξπλζεί κε φια ηα έμνδα γηα ηπρφλ απνθαηάζηαζε πιεκκειεηψλ. 
 
13.8.4 Σνλίδεηαη φηη εάλ ε Δπίβιεςε αλαθαιχςεη πξνθαλείο παξεθθιίζεηο απφ Καλνληζκνχο ή 
Πξνδηαγξαθέο ή εκθαλψο ειαηησκαηηθέο εξγαζίεο, έρεη ην δηθαίσκα λα εθαξκφζεη φηη νξίδνπλ νη 
δηαηάμεηο "πεξί ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ" ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
13.8.5 Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ην Έξγν, φηαλ 
απηφ ζπκβαίλεη, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα, κε δηθά ηνπο έμνδα, λα δηελεξγήζνπλ πνηνηηθνχο 
ειέγρνπο. 
 
13.8.6 Δπηζεκαίλεηαη ζρεηηθά ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2372/96, πνπ αλαθέξεηαη ζε 
δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο, γηα έξγα θαηαζθεπαδφκελα κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ζχκβνπιν, θαη πξνο ηνλ νπνίν ζχκβνπιν ν Αλάδνρνο έρεη ηελ 
ππνρξέσζε, φπσο θαη ε Τπεξεζία, λα παξέρεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ηνπ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζή ηνπ ζε φινπο ηνπο 
ρψξνπο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, ζηηο πεγέο ιήςεο ησλ πιηθψλ θαη ε αθψιπηε πξαγκαηνπνίεζε 
δεηγκαηνιεςηψλ. 
 
Άξζξν 14 - Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ – Δπίβιεςε (άξζξν 136 ηνπ Ν. 4412/2016) 
 
14.1    Ζ παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε δηνίθεζε ησλ έξγσλ αζθνχληαη απφ ηελ αξκφδηα 
ηερληθή ππεξεζία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (δηεπζχλνπζα ή επηβιέπνπζα ππεξεζία), ε 
νπνία νξίδεη ηνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο πνπ ζα αζρνιεζνχλ εηδηθφηεξα κε ηελ επίβιεςε, 
πξνζδηνξίδεη ηα θαζήθνληά ηνπο φηαλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ, παξαθνινπζεί ην έξγν ηνπο 
θαη γεληθά πξνβαίλεη ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηα θαη ελεξγεί φ,ηη απαηηείηαη γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 
 
14.2    Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία νξίδεη σο επηβιέπνληεο θαη βνεζνχο απηψλ γηα ην έξγν ή 
ηκήκαηά ηνπ ή είδε εξγαζηψλ ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε δπλαηφηεηα, 
αλάινγα κε ηα ζηειέρε πνπ δηαζέηεη, ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θαη 
ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη επηβιέπνληεο απνηεινχλ ηνπο άκεζνπο βνεζνχο ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν. Γελ 
απνθιείεηαη ε άζθεζε ηεο επίβιεςεο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 
 
14.3    ηα θαζήθνληα ησλ επηβιεπφλησλ πεξηιακβάλνληαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο 
πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθά ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 
αλάδνρν. Οη βνεζνί ησλ επηβιεπφλησλ αζθνχλ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη θαη έρνπλ 
αλάινγεο επζχλεο. 
 
14.4    Ζ ππνρξέσζε ηεο επίβιεςεο λα πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ πηζηή εθπιήξσζε 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, δελ κεηψλεη ζε θακηά πεξίπησζε ηηο επζχλεο ηνπ 
αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηε ζχκβαζε. 
 
14.5. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία εηδνπνηεί εγγξάθσο ην κειεηεηή γηα ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ πνπ έρεη κειεηήζεη θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 
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14.6    Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζπληάζζεη θαη 
ζηέιλεη ζηελ πξντζηακέλε αξρή θάζε ηξίκελν ζπλνπηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη 
ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 
 
14.7    Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ή ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε αηηία, 
ρσξίο εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ λα ζεσξείηαη φηη πξνζβάιιεηαη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ Αλαδφρνπ ή λα 
ζηνηρεηνζεηείηαη δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν λα αμηψζεη απνδεκίσζε ή παξάηαζε πξνζεζκηψλ. 
 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 136 ηνπ Ν 4412/2016 
 
 
Άξζξν 15 - Κπξηόηεηα θαη ρξήζε εγγξάθσλ (Αλαδόρνπ θαη Κπξίνπ ηνπ έξγνπ) 
 
15.1  Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (copyright) θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 
ησλ εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, κειεηψλ, ινγηζκηθνχ, εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θηι., πνπ ζπληάρζεθαλ 
απφ απηφλ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κε δηθή ηνπ δαπάλε. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν 
Αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη παξαρσξεί ζηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ θαη ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 
ην δσξεάλ αλέθθιεην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ησλ ππφςε εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, κειεηψλ, 
ινγηζκηθνχ, εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θηι., ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηξνπνπνηήζεσλ, βειηηψζεσλ θηι. απηψλ, θαζψο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ππφςε 
ηξνπνπνηεκέλσλ ή/θαη βειηησκέλσλ εθδφζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο σθέιηκεο ή ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ηνπ έξγνπ. 
 
15.2  Ζ θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θαη ινγηζκηθνχ εκπνξίνπ πνπ ηπρφλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν παξακέλεη ζε απηφλ, φκσο ν Κχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην 
δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί ρσξίο θακία επηβάξπλζε θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ θαηά ηε 
δηάξθεηα θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
15.3  Δάλ ηα θαηά ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ζρέδηα, κειέηεο, εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θηι. 
επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ θαηά ηελ κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε 
ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο.           
       
15.4  Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (copyright) θαη ηα πλεπκαηηθά 
δηθαηψκαηα ηεο ΔΤ, ησλ ηερληθψλ ή άιισλ κειεηψλ, ησλ εγρεηξηδίσλ πνηφηεηαο, ησλ ηππηθψλ 
ζρεδίσλ θηι. πνπ ζπληάρζεθαλ απφ απηφλ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ην 
δηθαίσκα, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα παξάγεη αληίγξαθα ησλ ππφςε 
εγγξάθσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο. Σα ππφςε έγγξαθα δελ ζα αληηγξαθνχλ, 
θνηλνπνηεζνχλ ή ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, απφ ηξίηα πξφζσπα πέξαλ ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, παξά κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
Άξζξν 16 - Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ - Γηεύζπλζε ησλ Έξγσλ από ηνλ Αλάδνρν (άξζξα 138 
θαη 139 ηνπ Ν. 4412/2016) 
 
16.1.  Σν έξγν δηεπζχλεηαη θαη επηβιέπεηαη – παξαθνινπζείηαη επηηφπνπ εθ κέξνπο ηεο 
Αλαδφρνπ επηρείξεζεο απφ πιεξεμνχζην αληηπξφζσπφ ηεο, απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ 
πξέπεη λα είλαη Γηπισκαηνχρνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ή Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ή άιινο 
αξκφδηνο ηερληθφο πνπ έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα ή θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν, εθφζνλ απηφο 
έρεη ηα απφ ηνλ λφκν πξνβιεπφκελα πξνζφληα γηα ηελ επίβιεςε ηέηνηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε 
αηνκηθήο επηρείξεζεο. 
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16.2.    Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο, εθηφο απφ Πνιηηηθφ ή Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ ή 
άιινλ αξκφδην ηερληθφ σο αλσηέξσ, ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη, θαη' αλέιεγθηε θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο, έλαλ δηπισκαηνχρν Μεραλνιφγν ή Ζιεθηξνιφγν ή Μεραλνιφγν-Ζιεθηξνιφγν 
Μεραληθφ θαζψο θαη ηνπο αλαγθαίνπο Μεραληθνχο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, Δξγνδεγνχο θαη 
ινηπνχο ηερληθνχο θαη δηνηθεηηθνχο - νηθνλνκηθνχο ππαιιήινπο. 
 
16.3.1.   Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη δήισζε αλάζεζεο 
ηεο επίβιεςεο - παξαθνινχζεζεο επηηφπνπ φισλ ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζε 
αξκφδηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, Μεραληθνχο πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα ή ζηνλ εαπηφ ηνπ, 
εθφζνλ έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα. Οη Μεραληθνί θαηαζέηνπλ δήισζε αλάιεςεο ηεο επίβιεςεο - 
παξαθνινχζεζεο επηηφπνπ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, πνπ θαηαηίζεηαη καδί κε ηε δήισζε 
αλάζεζεο ζηελ Γηεπζχλνπζα ππεξεζία ηνπ έξγνπ. 
 
16.3.2.   Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ αιιάμεη ν επηηφπνπ ηνπ έξγνπ επηβιέπσλ 
Μεραληθφο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη λέεο δειψζεηο αλάζεζεο θαη αλάιεςεο επίβιεςεο 
- παξαθνινχζεζεο επηηφπνπ απφ ηνλ θαηλνχξγην Μεραληθφ θαη γηα ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ 
απνκέλεη. 
 
16.3.3.    Ζ ακνηβή γηα ηελ επίβιεςε - παξαθνινχζεζε επηηφπνπ ησλ εξγαζηψλ, κε φπνην 
ηξφπν θη αλ πξνθχπηεη, πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη βαξχλεη 
απνθιεηζηηθά απηφλ. 
 
16.4.     Όινη νη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ Γηεπζχλνπζα ην 
έξγν Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην 
νπνηνπδήπνηε απαζρνινπκέλνπ ζε απηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ ζεσξήζεη αθαηάιιειν γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
 
16.5.        Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ειιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ, ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε 
ζρεηηθή άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαηηθή θαη ινηπή λνκνζεζία. 
 
16.6.        Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνζιάβεη ή λα απνπεηξαζεί λα πξνζιάβεη 
πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ 
έξγνπ. 
 
16.7.        ε φ,ηη αθνξά ζηνλ Καλνληζκφ Δξγαζίαο θαη ζηηο Ακνηβέο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο 
παξ. 7 θαη 9 ηνπ άξζξνπ  138 ηνπ Ν 4412/2016  θαη ζην άξζξν 165 ηνπ Ν 4412/2016    
 
16.8.        ε φ,ηη αθνξά ζηελ Δξγαηηθή λνκνζεζία ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ 
Άξζξνπ 138 ηνπ Ν 4412/2016. 
 
16.9.1      Σν σξάξην εξγαζίαο ζα είλαη απηφ πνπ εθάζηνηε νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ηηο εθηεινχκελεο θαηά πεξίπησζε εξγαζίεο. 
 
16.9.2      Δλψ θαη’ αξρή ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία δσήο ή πεξηνπζίαο ή 
αζθάιεηαο ησλ έξγσλ ή γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, επηηξέπεηαη 
ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο ή λπθηεξηλήο εξγαζίαο θαη εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο 
ζχκθσλα κε φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο 
ηέηνηαο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο 
θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο, πνπ αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ 
θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο 
θαη ενξηέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ εθηειεί ρσξίο αληίξξεζε, αλαιακβάλνληαο θαη φιεο 
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ηηο δαπάλεο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Τπεξεζία. 
 
16.9.3      Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθφζνλ θξίλεηαη 
απαξαίηεηε θαη δελ ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα γηα εμαζθάιηζε πεξηζζνηέξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά 
δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 
 
16.9.4      Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, απηφ 
δελ ζα απνηειέζεη δηθαηνινγία γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
16.9.5      Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε 
δαπάλε ηνπ πξφζζεην θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηνπ 
θνηλνχ θαη ελ γέλεη θάζε θχζεο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη θαηάιιεια κέζα, πνπ λα επηηξέπνπλ 
ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηελ απφ θάζε άπνςε νξζή εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. 
 
16.9.6      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 ψξεο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ 
ερνξππαίλνπλ ηελ πεξηνρή θαη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια πξνο ηνχην κέηξα. 
 
16.10.1     Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη 
ζην πξνζσπηθφ ηνπ φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο ζε ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε 
ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  
 
16.10.2     Οη αλσηέξσ δηεπθνιχλζεηο παξέρνληαη κε επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ζεσξνχληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
 
 
Άξζξν 17 – Τπεξγνιαβία (άξζξν 165 ηνπ Ν. 4412/2016) 

 

17.1  Όηαλ ζπλάπηεηαη ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ δεκφζηνπ έξγνπ θαη 
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 165 ηνπ Ν 
4412/2016 γηα ηελ θαηαζθεπή κέξνπο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιεθζεί απφ ηνλ αλάδνρν 
(ππεξγνιαβία), ν ππεξγνιάβνο ζεσξείηαη «εγθεθξηκέλνο» κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ παξφληνο, κεηά 
απφ έγθξηζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
i. Ο ππεξγνιάβνο έρεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θαη 
αλήθεη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία έξγνπ, αληίζηνηρε κε ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο θαη 
 
ii. Ο αλάδνρνο, πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηνλ 
θχξην ηνπ έξγνπ ή ζηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο. 
 
17.2  Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα δηαηεξεί πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ 
(70%) ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ζχκβαζήο ηνπ, αξρηθήο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ κε ηνλ θχξην ηνπ 
έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη ζπκβάζεηο ππεξγνιαβηψλ πνπ 
έρνπλ εγθξηζεί. 
 
17.3  Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο κπνξνχλ κε απφθαζή ηνπο, πνπ εθδίδεηαη 
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε, λα 
κελ εγθξίλνπλ ηελ ππεξγνιαβία απηή. 
 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 165 θαη 166 ηνπ Ν 4412/2016 
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Άξζξν 18 - Αλαζεώξεζε ηηκώλ 
 
18.1.     Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  έρνπλ εθαξκνγή νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
 
 
 
Άξζξν 19 - Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ - Νέεο εξγαζίεο 
 
19.1. Πξνθεηκέλνπ πεξί απμνκεηψζεσλ εξγαζηψλ θαη λέσλ εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 
άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.  
 
19.2. Πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε , ν Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ Πξσηφθνιιν  Καλνληζκνχ Σηκψλ 
Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.),  
 
19.3. Σν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ   Ν. 
4412/2016. 
 
 
19.4. ηελ πεξίπησζε ζχληαμεο Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 156, παξάγξ. 6 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ρξεζηκνπνηνχληαη  ηα 
εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα, ηα εληαία ηηκνιφγηα ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ εγθξίζεθαλ κε ην 
ΦΔΚ Β΄1746/19-05-2017, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα νη αλαιχζεηο ηηκψλ θαη ηα πεξηγξαθηθά 
ηηκνιφγηα θαηά ηηο άλσ δηαηάμεηο. 
 
 
19.5. Πξνθεηκέλνπ γηα λέα επηκέξνπο εξγαζία, ε ηηκή ηεο, πνπ ζα θαλνληζηεί ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ 19.2. 19.3 & 19.4., ζα κεηψλεηαη θαηά ην πξνζθεξζέλ απφ ηνλ Αλάδνρν πνζνζηφ 
έθπησζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη θαη ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά ην 
εξγνιαβηθφ πνζνζηφ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ζχκβαζε γηα γεληθά έμνδα θ.ι.π. θαη φθεινο ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
 
 
 
Άξζξν 20 - Δξγνιαβηθό πνζνζηό - Δπηβαξύλζεηο 
 
20.1.    ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% επί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ 
φισλ ησλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο άξζξν 53 παξ.7 πεξ. ζ, Ν4412/2016). 
 
20.2.  Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο 
εξγαζίεο,  φηαλ ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.  
ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ε 
πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα λφκηκα απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
Δπί ηεο δαπάλεο απηήο θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18%, κεησκέλν  θαηά ηελ έθπησζε 
ηεο πξνζθνξάο. Δπί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγήζεη ν εξγνδφηεο ζηνλ Αλάδνρν 
δελ θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ. 
 
20.3. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ Ηδίνπο Πφξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ 
Μπθφλνπ 
 
Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
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Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 
% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ. 
ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 
2235). θαη  πνζνζηφ δπφκηζη ηνηο ρηιίνηο (2,5‰) ππέξ ησλ Μεραληθψλ Σερλνινγηθήο 
Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) ηεο Π.Ο.ΜΖ.Σ.Δ.Γ.Τ. ηαθηηθψλ  ππαιιήισλ  (κφληκσλ  ή  ανξίζηνπ  ρξφλνπ)  
πνπ  απαζρνινχληαη  ζην  Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ.  θαη  ζηνπο  Οξγαληζκνχο  Σνπηθήο  
Απηνδηνίθεζεο  Α΄θαη  Β΄  βαζκνχ,  πνπ  βαξχλεη θάζε  ινγαξηαζκφ  πιεξσκήο  έξγνπ.  Γηα  ηελ  
εθαξκνγή  ηεο  ελ  ιφγσ  ξχζκηζεο,  ήηνη  ηε ζπιινγή  θαη  ηελ  απφδνζε  ηεο  θξάηεζεο,  
εθδφζεθε  ε  ππ’  αξηζκ.  ΓΝβ/51667/ΦΝ  466 Απφθαζε  ηνπ  Τπνπξγνχ  Τπνδνκψλ  θαη  
Μεηαθνξψλ  (Β΄2780),  ε  νπνία  θαζνξίδεη  ηηο ζρεηηθέο αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο θαη 
απφδνζήο ηεο  
 
 
20.4.     Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 
 
 
Άξζξν 21 - Καηακέηξεζε αθαλώλ εξγαζηώλ – Υαξαθηεξηζκνί  
 
21.1.   Ζ θαηακέηξεζε ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 151 ηνπ Ν. 
4412/2016, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 
 
21.2.   Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν ζα θαηαξηίδνληαη, θαηά ηνλ 
ρξφλν ηεο εθηέιεζήο ηνπο θαη πνηέ εθ ησλ πζηέξσλ, πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ, πνπ ζα 
βεβαηψλνπλ φηη εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηε 
κειέηε ή ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο πνπ επέθεξε ε Τπεξεζία, αιιηψο ζα ζεσξνχληαη ηα  
πξσηφθνιια απηά άθπξα θαη φηη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο δελ εθηειέζηεθαλ θαη ζπλεπψο δελ 
κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ.  
 
 
21.3 Αλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπνληαη θνλδχιηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επί κέξνπο 
πνζνηήησλ ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή, ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη χζηεξα απφ 
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνζηψλ θαηαλνκήο (ραξαθηεξηζκφ εξγαζηψλ). Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ 
εξγαζηψλ ζα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξηλ νη εξγαζίεο απηέο γίλνπλ 
αθαλείο. Ο ραξαθηεξηζκφο ζα γίλεη απφ επηηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 
παξ.4 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ ζχληαμε θαη ε ππνγξαθή ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ δελ 
πεξηνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ πνζνηήησλ κε επηηφπην έιεγρν . 
 
Άξζξν 22 - Δπηκέηξεζε εξγαζηώλ 
 
22.1.   Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Σηκνιφγην κειέηεο ηνπ έξγνπ  
θαη ζηα Δληαία Σηκνιφγηα. (φπσο ηζρχνπλ  ζήκεξα κε ην ΦΔΚ Β΄ 1746/19-05-2017). 
 
22.2.   Αλ γηα θάπνηα εξγαζία δελ νξίδεηαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο, απηή 
ζα επηκεηξείηαη θαη ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθά θαη κφλνλ εθηειεζζείζεο κνλάδεο, κε 
ιακβαλνκέλεο ππφςε νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλήζεηαο. 
 
 
22.3. Πξναπαηηνχκελν γηα ηελ έγθξηζε ησλ επηκεηξήζεσλ απνηειεί ε ππνβνιή ζηελ Τπεξεζία 
ησλ απνηειεζκάησλ δνθηκψλ πνηφηεηαο πιηθψλ θαη πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ (π.ρ. δνθηκέο 
ζηεγαλφηεηαο αγσγψλ, ζπκπχθλσζε πιηθψλ επίρσζεο, αληνρή ζθπξνδέκαηνο, ζπκπχθλσζε 
θαη πάρνο πιηθψλ αζθαιηφζηξσζεο θιπ.) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα (αξηζκφο θαη είδνο 
δνθηκψλ) ζην Σηκνιφγην Μειέηεο θαη ζηηο ΔΣΔΠ πνπ εθαξκφδνληαη ζην έξγν. 
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22.4   Καηά ηα ινηπά ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
 
Άξζξν 23 - Πηζηνπνηήζεηο - Δληνιέο πιεξσκώλ – Δπηκεηξήζεηο (άξζξα 151 θαη 152 ηνπ 
Ν. 4412/2016) 
 
23.1.  Οη πηζηνπνηήζεηο, νη εληνιέο πιεξσκψλ θαη νη επηκεηξήζεηο ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζα 
γίλνληαη ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπο φξνπο ηεο 
εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θαη ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 152 ηνπ Ν. 4412/2016 ζπληάζζνληαη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, 
ππνγξάθνληαη απφ απηφλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία, ζηα απαηηνχκελα αληίηππα, αλά 
κεληαία ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
23.2   Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ πηζηνπνηήζεσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα 
θαηά λφκν απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη θξαηήζεηο. 
23.3  Δθ’ φζνλ δελ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία απνηειέζκαηα δνθηκψλ πιηθψλ (3 Α, 
ακκνράιηθν, ζθπξφδεκα, αζθαιηηθφ) γίλεηαη θξάηεζε ζηελ αμία ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζε 
πνζνζηφ 30% , ε νπνία απνδίδεηαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκίσλ.  
Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ηνπ δνθηκίσλ ζε ζέζεηο πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ επίβιεςε είλαη: 
 
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

 Έμη (6) δνθίκηα / αλά εκέξα / έσο 150 κ3 απφ δηαθνξεηηθά απηνθίλεηα 
 Γηα πνζφηεηα θάησ απφ 20 κ3  έσο 3 δνθίκηα απφ κία κπεηνληέξα  

 
ΤΛΗΚΟ 3 Α 

 πκπχθλσζε: Έλα (1) δνθίκην αλά 1000 κ.κ. δξφκνπ / αλά ζηξψζε 
 Κνθθνκεηξία θαη φξηα Atterberg: Έλα (1) δνθίκην αλά 1500 κ.κ. δξφκνπ / αλά ζηξψζε 
 Proctor: Έλα (1) δνθίκην αλά 3000 κ.κ. δξφκνπ / αλά ζηξψζε. 

 
ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΗ 

 ε θάζε πεξίπησζε σο πξνο ηηο αληηζηεξίμεηο ε πιεξσκή ηνπο ζα γίλεηαη κφλν εθφζνλ 
έρεη πξνεγεζεί έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, θαηαγξαθή ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ 
θαη θσηνγξαθίεο πξηλ θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε. 

 
 
Άξζξν 24 - Αξηηόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ - Μειέηε ηνπ έξγνπ - Σξνπνπνηήζεηο Μειέηεο                
 
24.1.     Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη 
ησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ηξφπνο 
εθηέιεζεο θαηαζθεπψλ, επηκέξνπο δηαζηάζεηο θ.ι.π.) δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ 
ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ 
θαηαζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή ιεηηνπξγία  ηνπ έξγνπ. 
 
24.2.  Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη εάλ δελ  νξίδεηαη θάηη 
απφ ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή ηέινο απφ ηηο νδεγίεο ή 
δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε  απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ  πξέπεη λα είλαη άξηην, ηφζν σο 
πξνο ηελ θαηαζθεπή, ηελ αληνρή θαη θαιή εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζή 
ηνπ κε ηα ππφινηπα (εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηα  ηνπ έξγνπ. 
 
 
24.3.  Κάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ηπρφλ δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη άκεζα ζα πξέπεη λα            
θαηαζθεπάδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζηαηηθά απηφλνκα. 
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24.4.  ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε ζηνλ ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε 
Τπεξεζία, αιιηψο ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ, "άλεπ εηέξνπ" θαη κε ηελ ηηκή πνπ ζα δεηήζεη ν λένο θαηαζθεπαζηήο. 
 
24.5.   Ο Αλάδνρνο, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε 
ζπζρεηηζκφ θαη αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε 
αζπκθσλίαο λα δεηήζεη έγθαηξα θαη έγγξαθα απφ ηνλ εξγνδφηε ηε ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα 
έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, πιελ 
απηψλ πνπ έρεη ππνρξέσζε λα ζπληάμεη απηφο, γηαηί ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, αλαιακβάλεη 
ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ  θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο 
κειέηεο απηήο θαη απηά πνπ ππέβαιε ν ίδηνο θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ ππεξεζία πνπ, κεηά ηελ 
έγθξηζή ηνπο, απνηεινχλ ζπκβαηηθφ ηκήκα ηεο κειέηεο. 
 
24.6.  Ζ δηαδηθαζία δηνξζψζεσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη ζχληαμε κειεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 
εθηέιεζεο λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 144 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη, γηα ιόγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζην δηαγσληζκό, αιιά θαη ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο 
θαη λνκνινγίαο (ππόζεζε C-496/99 P / Δπηηξνπή θαηά CAS Succhi di Frutta SpA θαη 
ππόζεζε C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH θαηά Απζηξίαο)), ην θπζηθό θαη 
νηθνλνκηθό αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνύκελσλ έξγσλ δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη 
νπζησδώο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 
 
 
Άξζξν 25 - Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ θαη έηνηκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ 
                    Πξντόλησλ- Διαηηώκαηα - Παξάιεηςε ζπληήξεζεο 
 
25.1. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο αγνξάο, ρσξίο 
βιάβεο ή ειαηηψκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα, ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, 
θαζψο επίζεο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
απφιπηεο έγθξηζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο 
δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θιπ. 
 
25.2.    ε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε 
ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 138, 159 θαη 178 ηνπ Ν. 
4412/2016, φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην εδάθην δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 
4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

 
 
Άξζξν 26 - Φύιαμε πιηθώλ          
    

26.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ζε 
ηδηαίηεξνπο θπιαζζφκελνπο ρψξνπο φζα πιηθά έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν. Οκνίσο, ζε 
ηδηαίηεξνπο ρψξνπο ζα θπιάζζνληαη ηα θαηά ηα αλσηέξσ δείγκαηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ, 
κεραλεκάησλ, θηι. 
 
26.2. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν θαη δεηγκάησλ ζα 
ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην ή ζε θαηάιιειν εξγνηαμηαθφ ρψξν ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο ζα 
ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα 
θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 
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Άξζξν 27 - Πνηόηεηα θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 
 
27.1.  Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, απφ            
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θαηά ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο  θαη ηηο εληνιέο ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 
 
27.2. Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  138,159 θαη 178 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 
ηζρχνπλ ζήκεξα. 
 
27.3.  Γηα ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή, έρνπλ εθαξκνγή νη πάγηεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ θψδηθα. 
 
 
Άξζξν 28 - Απνθπγή όριεζεο             
 
28.1. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα παίξλεη φιεο ηηο 
πξνθπιάμεηο θαη αλαγθαία κέηξα θαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο 
γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο ζ' 
απηέο. Θα αζθαιίζεη επίζεο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ έλαληη νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απαίηεζεο 
ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ παξαθεηκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ή ησλ ελνίθσλ ηνπο εμ αηηίαο ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ. 
 
28.2. Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη 
εξγαζίεο, φπσο π.ρ. ηα εξγνηάμηα θαζαπηά, ηα άθξα ηνπ έξγνπ, ηα ιαηνκεία, νη δαλεηνζάιακνη, 
νη ρψξνη απφζεζεο, νη δξφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο θηι. 
 
 
Άξζξν 29 - Μέηξα Αζθαιείαο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ  
 
Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ 
θαη ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζε θάζε κεράλεκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, 
ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη: 
i. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 
ii. Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε πιηθά θαη ηελ 
θαηάιιειε δηάζεζή ηνπο. 
iii. Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή εξγαζίεο αλνηθηήο θιφγαο θνληά ζε 
ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ, ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ 
ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο. 
 
Άξζξν 30 - Πξνζβαζηκόηεηα νδώλ πξνζπέιαζεο - Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά 
                        ηελ θαηαζθεπή         
     
30.1. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε 
γέθπξεο, ινηπά ηερληθά έξγα θαη δξφκνπο θάζε θχζεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηε 
ρξήζε ηνπο σο νδψλ κεηαθνξάο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 
πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα κεηαθνξηθά 
κέζα, κε ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά ή αζπλήζε θζνξά ησλ ππφςε ππνδνκψλ, αθφκα θαη 
ρσκαηφδξνκσλ. 
 
30.2. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν 
κέηξν πξνθχιαμεο ή ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, γεθπξψλ, ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή 
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ρσκαηφδξνκσλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη ζηα επηκέξνπο 
ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 
30.3. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζή ηνπο. Αλ ακειήζεη, ε Τπεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσκα 
λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο απνθαηαζηάζεηο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη, 
επηπιένλ, ζα πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο 
απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ. 
 
30.4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε, ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε 
πξνο θαη απφ ηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
πεξηφδσλ (εθρηνληζκφο, απνθαηάζηαζε θαηαπηψζεσλ, δηαβξψζεσλ θηι). Οπνηεζδήπνηε 
δαπάλεο ζε κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ 
ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
 
30.5. Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο 
θπθινθνξίαο θαζψο θαη νη εξγαζίεο ζήκαλζεο θαη εμνπιηζκνχ απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ, ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο απηνχ, ζα γίλνληαη κε βάζε κειέηε, ζχκθσλα κε ην 
ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. Ζ 
ζρεηηθή κειέηε ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη ζα εγθξίλεηαη απφ 
ηελ Τπεξεζία. Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο, ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, εξγαζίεο 
εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζα πιεξψλνληαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ή κε 
ηηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε  
 
 
30.6. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ κειέηεο ζην πεδίν, νη εθηξνπέο ή 
παξαθάκςεηο ηεο θπθινθνξίαο, ε ζήκαλζε θαη ν εμνπιηζκφο ζα επηζεσξνχληαη απφ δχν 
ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην έξγν, θαηά ηε λχρηα θαη 
κε ζπλζήθεο κέζεο αλακελφκελεο ρξήζεο (επνρνχκελνη κε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο, φρη κφλν 
πεδή), ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ξπζκίζεηο ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά πξνο ράξε ηξίησλ θαη 
κε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Οη ηπρφλ ππνδείμεηο ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ ζα θαηαρσξνχληαη ζε 
πξσηφθνιιν θαη ζα ηίζεληαη ππφςε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ είηε 
κεξηθά είηε ζπλνιηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 
 
30.7. Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ηα κε ελζσκαησζέληα ζηνηρεία ζα παξαδνζνχλ ζηελ 
Τπεξεζία θαη ζα θνξηνεθθνξησζνχλ θαη κεηαθεξζνχλ κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζε απνζήθεο, 
πνπ ζα ππνδείμεη απηή. 
 
30.8. Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, φπσο, 
π.ρ. ζηδεξά βαξέιηα, θνξδέιεο, πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί νξηνδείθηεο, 
ζθαισζηέο, θηι, επηηξεπφκελσλ ηνχησλ κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο θαη ειαρίζηεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο επείγνπζεο ηνπηθέο ξπζκίζεηο. 
 
30.9. Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζήκαλζεο πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ΟΜΟΔ – ΔΔΟ (Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ – ήκαλζεο 
Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε Οδνχο) ηεο ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΧΓΔ. 
 
30.10.  Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο ΟΜΟΔ – 
ΔΔΟ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθέο θαη ξπζκηζηηθέο 
πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα ζήκαηα, κάηηα γάηαο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, πιαζηηθά βαξέιηα θαη 
ζηεζαία αζθαιείαο, θψλνπο ζήκαλζεο θηι. πνπ ιεπηνκεξψο ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε κειέηε 
απηνχ ηνπ άξζξνπ. 
 
30.11. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έηζη ψζηε, ζε θάζε ρξνληθή 
ζηηγκή, λα έρεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα αλνηθηά νξχγκαηα, αλαβαζκνχο, γεηηνληθέο ισξίδεο 
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θπθινθνξίαο δηαθνξεηηθψλ πςνκέηξσλ, θαζψο θαη εξγνηάμηα θαη ινηπά έξγα πνπ 
παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία. Αθφκε, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 
ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ ή κνλίκσλ ξπζκίζεσλ ηεο 
θπθινθνξίαο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ, κέζσλ καδηθήο 
κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο (απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ 
έξγσλ, ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηε 
κεηαθνξά πιηθψλ θηι.), ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
30.12. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ηα ζήκαηα, ζεκαηνδφηεο θαη ηα ινηπά 
πξνζηαηεπηηθά κέηξα / έξγα ηεο θπθινθνξίαο θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηπρφλ θζνξέο ή 
απψιεηέο ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, γηα απνθπγή θηλδχλσλ ζχγρπζεο, απφ ηνπο 
ρξήζηεο ηεο θσηνζήκαλζεο γηα ηελ πξνζηαζία ζέζεσλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ, κε ηε θσηεηλή 
ζεκαηνδφηεζε ηεο θαζνδήγεζεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 
 
30.13. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα ησλ ηνκψλ 
ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ γίλνληαη απφ απηφλ ζε νπνηεζδήπνηε ππάξρνπζεο αζθαιηνζηξσκέλεο 
νδνχο κε ζπλερηδφκελε θπθινθνξία, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ, ζηα 
ειάρηζηα δπλαηά ρξνληθά φξηα, ησλ δπζθνιηψλ νη νπνίεο πξνθαινχληαη ζηελ θπθινθνξία, ιφγσ 
ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Αλάινγεο απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα άκεζε θάιπςε ηνκψλ ζε κε 
αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θπθινθνξία. 
 
30.14. ε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ απφ νδνχο, πεδνδξφκηα 
θαη ινηπέο πξνζβάζεηο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη λα ππάξρεη 
πξνζηαηεπηηθή ζθεπή, ε νπνία λα απνθιείζεη ηελ πεξίπησζε πηψζεο εξγαιείσλ, πιηθψλ ηεο 
θαηαζθεπήο θηι. επί ηεο θπθινθνξνχκελεο πξφζβαζεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο σο άλσ 
πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. Καηά ζπλέπεηα ηελ εξγαζία απηή ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ηελ 
πεξηιάβεη, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 
 
30.15. Γηα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο - κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο απφ 
ηνλ Αλάδνρν, κε ηελ νπνία ζα εμαιείθεηαη ν αλσηέξσ θίλδπλνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία, ζα κπνξεί λα παξαιεηθζεί ε αλσηέξσ 
θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο. 
 
30.16. πκπιεξσκαηηθά, νξίδεηαη φηη νπδεκία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξήζηεπζε νδνχ ή 
ηκήκαηνο δηαηνκήο νδνχ, ή εξείζκαηνο, ή πεδνδξνκίνπ ή άιιεο πξφζβαζεο επηηξέπεηαη, πξηλ 
εγθξηζεί αξκφδηα θαη νινθιεξσζεί πιήξσο ε θαηαζθεπή απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσξηλήο 
δηάβαζεο ηξνρνθφξσλ ή πεδψλ. 
 
30.17. Ζ κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3669/2008, φπσο ηζρχνπλ θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 
Γ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 553 Β ηεχρνο), θαη 
επηζχξνπλ ηηο απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο πνηλέο θαη δηνηθεηηθέο θαη 
παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο. Δπίζεο ε κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ απηψλ απνηειεί 
παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο Πξνδηαγξαθέο ήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ εληφο ή θαη 
εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΤΓΔ α) ΒΜ 
5/30058/6.12.82 (ΦΔΚ 121Β/23.3.83) θαη β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΔΚ 589Β/30.6.80) θαη 
επηζχξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη, πνηληθέο θαη 
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ θαη δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4412/2016 (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ))   
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30.18. Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
φξσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ 
Αλαδφρνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα 
αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 
απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ 
πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ / ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ 
εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ). 
 
30.19. Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / 
πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη ρψξνη / 
πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο, εγθαηαζηάζεηο 
πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θηι. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγεηαη θαη ην νδηθφ δίθηπν ηνπ 
Γεκνζίνπ, ζην νπνίν ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί, ζχκθσλα κε δηθή ηνπ επζχλε θαη εθφζνλ 
επηηξαπεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ ή/θαη 
άιισλ πιηθψλ. 
 
Άξζξν 31 - Δπξήκαηα αξραηνινγηθνύ ή άιινπ ελδηαθέξνληνο     
 

31.1. Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
31.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ έλαξμε ησλ θχξησλ εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ λα 
εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία θαη ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή ή άιιε Τπεξεζία γηα ηελ παξνρή ελφο 
αξραηνιφγνπ ν νπνίνο θαη ζα παξακείλεη ζην εξγνηάμην θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ 
εθζθαθψλ. Με ηε δηαπίζηψζε ηεο χπαξμεο αξραηνηήησλ, νπνηαζδήπνηε ειηθίαο, έξγσλ ηέρλεο 
ή άιισλ επξεκάησλ, νθείιεη λα δηαθφςεη ακέζσο θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, 
ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε 
ησλ ππφςε επξεκάησλ. 
 
31.3. Μεηά ηνλ πξψην ραξαθηεξηζκφ ησλ επξεκάησλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή ή άιιε Τπεξεζία, 
ζα δνζνχλ νδεγίεο ζηνλ Αλάδνρν είηε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ είηε γηα ηελ πξνζσξηλή 
δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε αξκφδηα Τπεξεζία ζα δηελεξγεί 
έξεπλεο κε ηα δηθά ηεο κέζα θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε 
άιιν κέησπν εξγαζίαο, κε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
 
31.4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, άκεζα κφιηο απαηηεζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, λα 
κεηαθηλεί ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ απφ ην έλα κέησπν 
εξγαζίαο ζε άιιν θαη λα κεηψλεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηηο θαζπζηεξήζεηο απφ ηηο αξραηνινγηθέο 
έξεπλεο. 
 
31.5. Παξάηαζε ηκεκαηηθψλ ή/θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν 
ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ απφ αξραηνινγηθέο έξεπλεο. 
 
31.6. Γηα ηελ πεξίπησζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή 
Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο θαη λα 
ζπληνλίδεη κε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ. 
 
31.7. Όια ηα αξραηνινγηθά ή άιια επξήκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη αμίαο, πνπ 
αλαθαιχπηνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ζε θάζε ηέηνηα 
πεξίπησζε ηζρχεη ε Διιεληθή λνκνζεζία. 
 
 
Άξζξν 32 - Ηκεξνιόγην έξγνπ - Λνηπέο ππνρξεώζεηο 
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32.1.  Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξεζεί εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
146 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ ηήξεζε εκεξνινγίνπ είλαη βαζηθφο ζπκβαηηθφο φξνο. Ζ εηδηθή πνηληθή 
ξήηξα γηα ηελ παξάιεηςε απφ πιεπξάο ηνπ αλαδφρνπ ηεο θαζεκεξηλήο ηήξεζεο ηνπ 
εκεξνινγίνπ νξίδεηαη ζε εθαηφ (100) επξψ γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο    
   
                    
32.2.  Ο εξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  λα  ζπληάζζεη θαη λα 
ππνβάιεη γηα έιεγρν ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ  εγθαηαζηάζεσλ, ζε θάηνςε θαη ζρεκαηηθή 
ηνκή, φπσο εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα ζεκεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο ή ην βάζνο ησλ 
εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ ηκεκάησλ, είηε είλαη εκθαλή, είηε αθαλή. 
 
32.3 Ζκεξνιφγην ηνπ Έξγνπ: Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί αλειιηπψο δηπιφηππν 
εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά ελππφγξαθα απ' απηφλ, ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο (άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016). Με ηελ νινθιήξσζε θάζε βαζηθνχ 
ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ην πξσηφηππν ηνπ εκεξνινγίνπ ζα παξαδίδεηαη ζηνλ επηβιέπνληα ή ζην 
αξκφδην φξγαλν ηεο επίβιεςεο. Σα θχιια πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ηέηνην ηκήκα ζα 
θαηαηίζεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ζην θάθειν ηνπ έξγνπ σο ζπλνδεπηηθφ ηνπ 
αξρείνπ απηνχ. Σα πξσηφηππα θχιια ηνπ εκεξνινγίνπ, αθνχ ππνγξαθνχλ, επηζηξέθνληαη ζηνλ 
Αλάδνρν. 
Ο ηξφπνο επηκεηξήζεσλ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ 
ηεο Μειέηεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 
Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ην Μεηξψν ηνπ έξγνπ. 
Σν Μεηξψν ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ: 

 Σν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. 

 Πιήξε ζεηξά ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο φπσο ηειηθά εθαξκφζζεθαλ θαη 
πνπ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, 
νξηδνληηνγξαθία, κεθνηνκή, δηαηνκέο ησλ ζθακκάησλ (κε αλάιπζε ηεο δηακφξθσζεο 
θάζε ζηξψζεο, θαζψο θαη ησλ ζηξψζεσλ θαηά ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ), φςεηο, 
θαηφςεηο, ηνκέο, ιεπηνκέξεηεο ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο ησλ ινηπψλ έξγσλ ή επί κέξνπο 
έξγσλ, πνπ ζα απνδίδνπλ ηε ζέζε, ηε κνξθή, ηπρφλ εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο. Σα παξαπάλσ ζρέδηα ζα πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη θαη γηα ηα θάζε είδνπο ζπλαθή θαη ζπκπιεξσκαηηθά έξγα. Έηζη, ζηελ 
πεξίπησζε έξγσλ εγθαηάζηαζεο αγσγψλ, απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ ζρέδηα, 
δηάβαζεο γεθπξψλ, νρεηψλ, ηνίρσλ αληηζηήξημεο, δηαηξήζεσλ (κηθξνζεξάγγσλ), 
δνκηθψλ θαη Ζ/Μ έξγσλ εγθαηαζηάζεσλ, ζέζεσλ κνλίκσλ νξγάλσλ κέηξεζεο, θαη 
ινηπψλ επί κέξνπο έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ζπκπιεξψλνπλ ην φιν έξγν. 

 Ζ απνηχπσζε ηνπ έξγνπ θαη παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή. Ζ απνηχπσζε ζα παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 25, 50, 
75, 100% ησλ εξγαζηψλ. 

 Σεχρνο ζηνηρείσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ κε ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο ζέζεο ηνπο. 

 Σεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο φισλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίσλ 
(γεσηερληθέο έξεπλεο, γεσινγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο, θιπ.) θιπ. 

 Σεχρνο γηα φιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ κε αληίγξαθα φισλ ησλ 
αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί (Οίθσλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ εμσηεξηθνχ, 
ΟΠΔ ηνπ έξγνπ, άιισλ εξγαζηεξίσλ, θιπ.) ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο 
Γεκνπξάηεζεο. Δηδηθφηεξα ζα πεξηιακβάλνληαη θαη φινη νη έιεγρνη ιεηηνπξγίαο ησλ 
δηθηχσλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 

 ΑΤ – ΦΑΤ 

 Φάθειν εγγπήζεσλ εμνπιηζκνχ θαη εξγαζηψλ. 

 χλνιν αδεηψλ πνπ ηπρφλ εθδφζεθαλ θαηά ηε χκβαζε θαη ηελ θείκελε Ννκνζεζία: Π.ρ. 
Γήκνη, Πνιενδνκίαο, ΓΔΖ, ΟΣΔ, Ννκαξρία, Αζηπλνκία θ.ιπ. 

Χο ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ Έξγνπ, λννχληαη εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ 
παξαπάλσ θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην έξγν πνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ζπγθεληξψζεη, επεμεξγαζηεί θαη ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, ην επνπηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο ηεο 
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πξνφδνπ θαη πξνβνιήο ηνπ έξγνπ (θσηνγξαθίεο, δηαθάλεηεο, βίληεν, ηαηλίεο, ςεθηνπνηεκέvν 
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, θ.ιπ.), ην εγρεηξίδην επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη εγρεηξίδην 
ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ. 
Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη νπζηψδεο ειάηησκα ηνπ έξγνπ. 
Σέινο, ην θάζε Π.Π.Α.Δ. πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο επηκέξνπο επηκεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ έξγσλ. 
 
Άξζξν 33 - Δπζύλε ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη γηα ηελ                            
                   πνηόηεηα ηνπ έξγνπ 
           
33.1.   χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηφζν γηα 
ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο 
ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία  δελ 
απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή. 
 
33.2.   Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη εμνινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή  ησλ πιηθψλ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ  ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 
 
 
Άξζξν 34 - Δπείγνπζεο πξόζζεηεο Δξγαζίεο 
   
Αλ ππάξρεη αλάγθε λα εθηειεζηνχλ επείγνπζεο πξφζζεηεο εξγαζίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο  ηζρχεη ζήκεξα. 
 
 
Άξζξν 35 - Πξνζσξηλή θαη Οξηζηηθή παξαιαβή - Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηώλ - 
                   Γηνηθεηηθή παξαιαβή 
            
35.1.  Γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ρξφλν ππνρξεσηηθήο 
ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 170, 171 θαη 172 ηνπ Ν. 
4412/2016, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.  
 
35.2.   Γηα ηε βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν. 
4412/2016.. 
 
35.3.     Γηα ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 
Μεηά ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ πεξαηψζεσο ησλ εξγαζηψλ, ν επηβιέπσλ ειέγρεη ηα έξγα γηα λα 
δηαπηζηψζεη αλ απηά έρνπλ πεξαησζεί θαη ππνζηεί ηθαλνπνηεηηθά θάζε δνθηκαζία πξνβιεπφκελε 
απφ ηε ζχκβαζε θαη ππνβάιιεη πξνο ηελ Τπεξεζία ζρεηηθή έθζεζε. 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξντζηάκελνο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ 
εκπξφζεζκε πεξαίσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο γηα ηελ 
εκπξφζεζκε πεξαίσζε λα ππνβάιεη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία γηα έιεγρν θαη ζεψξεζε ηηο 
ηειηθέο επηκεηξήζεηο γηα θάζε δηαθεθξηκέλν κέξνο ηνπ έξγνπ δεθηηθνχ απηνηεινχο επηκεηξήζεσο, 
ηνλ ηειηθφ ζπλνπηηθφ επηκεηξεηηθφ πίλαθα, ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη θάζε αίηεκά 
ηνπ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 
παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε 
επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, εηδηθή πνηληθή ξήηξα 
πνζνζηνχ δχν ηνηο ρηιίνηο (2%ν) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί κέρξη ηφηε γηα 
ηελ φιε ζχκβαζε (άξζξν 151 παξ. 6 ηνπ Ν. 4412/2016). 
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Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κέζα ζε έλα εμάκελν απφ ηελ εκεξνκελία 
απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ειέγρεη θαηά ην εθηθηφ ηελ ηειηθή επηκέηξεζε κε ζπνξαδηθέο ή γεληθέο 
θαηακεηξήζεηο θαη παξαιακβάλεη ηα έξγα ζην ζχλνιν ηνπο, ζπληαζζνκέλνπ ζρεηηθνχ 
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο. 
Καηά ηελ παξαιαβή εμεηάδνληαη νη πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηεο 
επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε απφ ηνλ εξγνιάβν ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ 
δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο νη ελζηάζεηο ηνπ εξγνιάβνπ θαηά ηεο ηειηθήο 
επηκεηξήζεσο. Δπίζεο ε επηηξνπή ειέγρεη ην εκπξφζεζκν ηεο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ θαη 
γεληθά θάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο. 
Σν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ επηβιέπνληα θαη 
ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη ηειηθά ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 
 
Άξζξν 36 - Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ 

 
36.1.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηελ νιηθή πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, λα 
θάλεη, κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο, 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. 

 
36.2. Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 
 
36.3. 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 απφ απηφλ. Μία ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο θαηαρσξείηαη 
ζηνλ θάθειν ηεο επίβιεςεο, ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ  θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 
 
36.4.  Καηά ηνλ 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 ηνλ ρξφλν 
εγγχεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
36.5.  ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκία γηα ηελ νπνία επζχλεηαη 
ν ίδηνο, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη 
ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή απεπζείαο, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 
36.6.  Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζηεί 
ζηνλ εληφο ηνπ έξγνπ ρψξν, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη λα πάξεη ηα θαηάιιεια 
κέηξα γηα λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ έξγνπ θπθινθνξία ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ άιισλ  εξγνιαβηψλ. 
 
 
Άξζξν 37 - Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - Λήςε θσηνγξαθηώλ 
 
37.1.  Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ 
πξνζσξηλή παξαιαβή, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη  ζε δχν (2) αληίγξαθα 
ζηελ Τπεξεζία :  
 
37.1.1. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ζε θιίκαθα 1:200, ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ηνπ έξγνπ, κε 
πςνκεηξηθέο θαη νξηδνληηνγξαθηθέο ελδείμεηο. 
 
37.1.2.   Καηαζθεπαζηηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ζε θιίκαθα 1:50. 
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37.2.  Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη, κε δαπάλεο ηνπ, έγρξσκεο 
θαη αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο 
θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο ηειεπηαίεο ζα 
θαίλνληαη φιεο νη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. Οη  θσηνγξαθίεο απηέο  πξέπεη λα είλαη επθξηλείο θαη θαιιηηερληθέο  θαη ζα 
εθηππψλνληαη ζε ηξία (3) αληίηππα ε θάζε κία, ζε κεγέζπλζε 18 Υ 27, ζε ραξηί ιεπθφ ζεκηηάη. Οη 
θσηνγξαθίεο ζα παξαδίλνληαη θαη ζε  ςεθηαθή κνξθή θαη  ηα αξλεηηθά ηνπο . 
 
 
 
 
Άξζξν 38 - Δξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από ηελ Τπεξεζία ή άιινπο Αλαδόρνπο 
                   Φζνξέο από εγθαηαζηάζεηο θαη από ηνλ Αλάδνρν 
 
38.1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε  εξγαζηψλ, πνπ δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζή ηνπ, απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν 
θχξηνο ηνπ έξγνπ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζή ηνπο  κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηθξηψκαηα  
θ.ι.π.) θαη λα ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινπκέλσλ απφ απηφλ εξγαζηψλ, νχησο ψζηε λα 
κελ παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ  άιινπο εξγνιήπηεο. 
 
38.2.  Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνίγεη, λα κνξθψλεη θαη λα επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή 
θαηάζηαζε ηηο απαηηνχκελεο, κε βάζε ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
επίβιεςεο, νπέο δηέιεπζεο, θσιηέο θαη αχιαθεο, γηα ηνλ εληνηρηζκφ ζσιήλσλ ή νπνησλδήπνηε 
άιισλ ζηνηρείσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, γηαηί νη ζρεηηθέο 
δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. 
 
38.3.  Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή ε κφξθσζε απφ ηνλ Αλάδνρν νπψλ, θσιεψλ θαη 
απιάθσλ ζε θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα 
κεραληθνχ. 
 
38.4.  Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκία πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ζε 
νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη 
θαη λα επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηε δεκία ή ηε θζνξά ζηελ πξνεγνχκελή ηνπο 
θαηάζηαζε. 
 
 
Άξζξν 39 – θπξνδέκαηα 
 
39.1.  Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ν 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ  δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο 
θπξνδέκαηνο (ΚΣ 2016) ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηηο 2/4/2017 (ΦΔΚ 4007Β/14-12-2016) 
θαη ηζρχεη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ : α) ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο,  β) ηελ αλζεθηηθφηεηά 
ηνπ ζε αηκνζθαηξηθέο ή ρεκηθέο κεηαβνιέο, γ) ηε δηάζηξσζε, δ) ηε ζπκπχθλσζε, ε) ηε 
ζπληήξεζε,  ζη) ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ. 
 
39.2.  Ζ αλάκημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ 
αλακηθηήξα,  απφδνζεο πνιιαπιαζίνπ αθέξαηνπ ζάθνπ ηζηκέληνπ. 
 
39.3.    Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ειέγρσλ θαη πξνειέγρσλ  βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 
  
39.4.  Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο  φισλ ησλ νπιηζκέλσλ ηκεκάησλ θαηαζθεπήο ζα 
γίλεηαη κε ρξήζε δνλεηψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ ρξήζεο δνλεηψλ, ε 
νπνία ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ θαη ζηα θαη' 
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απνθνπή ηηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ δελ 
απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
39.5. Γηα ηνλ έιεγρν αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο κε ιήςε δνθηκίσλ θαηά 
ηε δηάζηξσζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Σ.. 2016 ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηηο 
2/4/2017 (ΦΔΚ 4007Β/14-12-2016). Ζ  ιήςε θαη νη δνθηκέο ησλ δνθηκίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, κε ηελ παξνπζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. Δλδεηθηηθά ηα 
δνθίκηα γηα ην έηνηκν ζθπξφδεκα είλαη: α) έμη δνθίκηα εκεξεζίσο  γηα θάζε 150 Μ3 ζθπξνδέκαηνο  
β) δψδεθα δνθίκηα εκεξεζίσο γηα πνζφηεηα άλσ ησλ 150 Μ3  γ) ηξία δνθίκηα απφ θάζε βαξέια 
γηα πνζφηεηα θάησ απφ 20 Μ3. Λήςε  ππξήλσλ (θαξψησλ) θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα θαη 
δνθηκή ηεο αληνρήο ηνπο ζα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 
39.6. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εξγάζηκνπ (ζπλεθηηθφηεηα, πιαζηηθφηεηα) ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα 
εθηειείηαη, παξάιιεια κε θάζε ιήςε δνθηκίσλ αληνρήο, κέηξεζε  θαη έιεγρνο ηεο θάζηζεο, 
ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ. 2016. 
Ζ ζρεηηθή δεηγκαηνιεςία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ  θαη κε ηελ παξνπζία 
θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 
Πέξα απφ απηφλ ηνλ έιεγρν, ε επίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγμεη ηελ θάζηζε γηα 
νπνηαδήπνηε αλάκεηγκα ή θνξηίν ζθπξνδέκαηνο. Γη’ απηφ ν  Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
έρεη ζηε δηάζεζε ηεο επίβιεςεο κία  έηνηκε ζρεηηθή ζπζθεπή (θψλνο ηνπ ABRAMS), ρσξίο 
αμίσζε πξφζζεηεο  απνδεκίσζεο. 
 
39.7. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κεησκέλεο αληνρήο κηαο παξηίδαο ζθπξνδέκαηνο, ζε βαζκφ 
επνπζηψδε, ηφηε ην πνζνζηφ κείσζεο ηεο αληίζηνηρεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ (άξζξν 159, 
παξ.3 ηνπ Ν. 4412/2016) νξίδεηαη ίζν πξνο ην δηπιάζην ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο ηεο ζπκβαηηθήο 
αληνρήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε  λέα ζπκβαηηθή αληνρή ζα είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ζπκβαηηθψλ 
αληνρψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν πνηφηεηαο  ζθπξνδέκαηνο ηεο παξηίδαο. 
 
 
Άξζξν 40 - Πξνδηαγξαθέο – Δγθύθιηνη – Γνθηκέο – Οδεγίεο   
 
 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αθνινπζνχληαη  θαηά ζεηξά ηζρχνο νη εγθεθξηκέλεο κε ηηο ππ΄ 
αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17.07.2012 (ΦΔΚ 2221Β΄/30.07.2012) θαη Γ22/4193/13.12.2019 (ΦΔΚ 
4607/Β/13-12-2019) ΔΣΔΠ, ε ΣΤ ηνπ έξγνπ, νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ θαη νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα ηηκνιφγηα. 
 
Δάλ δελ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, επηπιένλ αλαθέξνληαη  ελδεηθηηθά φπσο παξαθάησ: 
 
 
40.1.1. Γηα θπξόδεκα –Ξπιόηππνπο – Ιθξηώκαηα – Οπιηζκνύο 
 

1. θπξνδέκαηα νη παξαθάησ ΔΣΔΠ: 
 

01-01-01-00 ΔΣΔΠ  
01-01-02-00 ΔΣΔΠ 
01-01-03-00 ΔΣΔΠ  
01-01-04-00 ΔΣΔΠ  
01-01-05-00 ΔΣΔΠ 
01-01-07-00 ΔΣΔΠ 

 
 
2. Ξπιφηππνο - Ηθξηψκαηα νη παξαθάησ ΔΣΔΠ: 

 
01-03-00-00 ΔΣΔΠ  
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01-04-00-00 ΔΣΔΠ 
01-05-00-00 ΔΣΔΠ  

 
3. Οπιηζκνί ε παξαθάησ ΔΣΔΠ: 

 
01-02-01-00 ΔΣΔΠ  

 
 
 
 
 
 
40.2 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δηθέο ηνπ 
δαπάλεο ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 
 

Δίδνο θαη πνηφηεηα εξγαζηψλ Διάρηζηνο αξηζκφο δνθηκψλ 

Α. πκππθλψζεηο  

α.  θάθε νξπγκάησλ ή δξάζεο επηρσκάησλ: 

     θάζε 150 κέηξα κήθνπο θιάδνπ νδνχ ή θαη  

     ζε θάζε επί κέξνπο θιάδν νδνχ κηθξφηεξνπ κήθνπο. 

Γνθηκή Η 

β.  Δπηρψκαηα θαη ζηξψζεηο εμπγίαλζεο: 

     θάζε 1000 θ.κ ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ 

Γνθηκή Η 

γ . Τπνβάζεηο θαη βάζεηο ζηαζεξνπνηνχκελεο κε  

     κεραληθά κέζα : θάζε 300 κέηξα κήθνπο θιάδνπ νδνχ 

γηα θάζε ζηξψζε 

Γνθηκή Η 

δ.  Αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο: 

     απνθνπή ππξήλσλ αλά 5000 η.κ. 

Γνθηκέο ΗΗΗ 

ζη. Γηα επηρψζεηο ηάθξσλ ηνπνζέηεζεο αγσγψλ: 

     θάζε 100 κέηξα κήθνπο θαη αλά ζηξψζε ή αλά 50 θ.κ. 

     ζπκππθλνχκελνπ πιηθνχ  

Γνθηκή Η 

Β. Έιεγρνο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο  

α.  Αδξαλή ηερληθψλ έξγσλ (ζθπξνδεκάησλ): Ηζρχνπλ φζα θαζνξίδνληαη ζηνλ  

Καλνληζκφ Σερλνινγίαο 

θπξνδέκαηνο, φπσο εγθξίζεθε κε 

ηελ απφθαζε 

Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ.3328/12.05.2016 

(ΦΔΚ 1561Β’/02.06.2016). 

β.  Αδξαλή νδνζηξσζίαο: 

     θάζε 500 θ.κ. ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ 

Γνθηκή Η 

γ.  Αδξαλή ζηξαγγηζηεξίσλ ή άιισλ εηδηθψλ  

     θαηαζθεπψλ (πιελ ζθπξνδεκάησλ): θάζε 200 θ.κ  

Γνθηκή Η 

δ. Μίγκα αδξαλψλ αλά εκέξα Γνθηκέο ΗΗ 
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Γ. Έιεγρνη πιαζηηθφηεηαο θαη ηζνδχλακνπ άκκνπ 

 

α.  Αδξαλή ζθπξνδεκάησλ: Ηζρχνπλ φζα θαζνξίδνληαη ζηνλ  

Καλνληζκφ Σερλνινγίαο 

θπξνδέκαηνο, φπσο εγθξίζεθε κε 

ηελ απφθαζε 

Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ.3328/12.05.2016 

(ΦΔΚ 1561Β’/02.06.2016). 

β.  Αδξαλή νδνζηξσζίαο: θάζε 500 θ.κ Γνθηκή Η 

γ.  Αδξαλή αζθαιηηθψλ: αλά εκέξα Γνθηκή Η 

Γ. Τγεία πεηξσκάησλ  

α.  Γηα ηα αδξαλή θάζε κνξθήο(πιελ ζθπξνδεκάησλ) 

     αλά  πεγή  

Γνθηκή Η 

β.  Γηα ηα αδξαλή ζθπξνδεκάησλ:  Ηζρχνπλ φζα θαζνξίδνληαη ζηνλ  

Καλνληζκφ Σερλνινγίαο 

θπξνδέκαηνο, φπσο εγθξίζεθε κε 

ηελ απφθαζε 

Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ.3328/12.05.2016 (ΦΔΚ 

1561Β’/02.06.2016). 

Δ. Γνθίκηα ζθπξνδέκαηνο  

Έμη δνθίκηα αλά εκέξα σο 150 θ.κ  

απφ δηαθνξεηηθά απηνθίλεηα  

Ηζρχνπλ φζα θαζνξίδνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ ηερλνινγίαο 

ζθπξνδέκαηνο 

Γηα πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο < 20 θ.κ  

σο ηξία δνθίκηα απφ κηα κπεηνληέξα.      

Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ.3328/12.05.2016 

(ΦΔΚ 1561Β’/02.06.2016). 

Σ. Έιεγρνο πνζνζηνχ αζθάιηνπ θαη θνθθνκέηξεζε αζθαιηνκίγκαηνο 

Κάζε εκεξήζηα παξαγσγή Γνθηκέο ΗΗ 

Ε.  Έιεγρνο επί εξγαζηεξηαθψλ δνθηκίσλ θαηά MARSΖALL 

Κάζε εκεξήζηα παξαγσγή Γνθηκέο ΗΗ 

Ζ.  Έιεγρνο ηζνδχλακνπ άκκνπ αδξαλψλ αζθαιηηθψλ θαηά ηελ παξαγσγή 

       αζθαιηνκίγκαηνο 

Κάζε εκεξήζηα παξαγσγή Γνθηκή Η 

Θ.    Έιεγρνο πάρνπο αζθαιηηθήο ζηξψζεο  

Απνθνπή ππξήλσλ αλά 5000 η.κ Γνθηκέο ΗΗΗ 

 

Παξαηεξήζεηο 
 

  Οη παξαπάλσ έιεγρνη αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν ηεο θαλνληθήο παξαγσγήο θαη εθηέιεζεο ησλ 
έξγσλ θαη φρη ζηελ πεξίνδν ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, νπφηε νη πνιιαπιέο 
δνθηκέο πνπ ζα εθηεινχληαη γηα ηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο, δελ ζα ππνινγίδνληαη ζηνλ 
ειάρηζην απαηηνχκελν αξηζκφ δνθηκψλ πνπ πξναλαθέξζεθε. 
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  Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ δνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία 
άκεζα απφ ηε ιήςε ηνπο, γηαηί δηαθνξεηηθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

Οη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα 
ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζε ηδηαίηεξε μερσξηζηή ζειίδα. 
Ζ ππεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα δηαηάμεη ηνλ αλάδνρν λα ηεξεί γηα έλα κήλα 
αληηδείγκαηα γηα ην ζχλνιν ή θαη γηα κέξνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ ν ίδηνο εθηειεί. 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα ελεκεξψλεη αλειιηπψο ζε φιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ έξγνπ θαηάιιειν δηάγξακκα, ζην νπνίν ζα ζεκεηψλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ζην έξγν ησλ 
δνθηκίσλ πνπ ζα ιακβάλνληαη. 
Σν δηάγξακκα απηφ ζα είλαη αλαξηεκέλν ζε εκθαλή ζέζε ηνπ γξαθείνπ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα δηελεξγεί 
ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ ιαηνκείνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηνπο, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα, ε νκνηνγέλεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπο πξηλ ηελ ελζσκάησζε. 
 

  Οη δνθηκέο (Έιεγρνη) πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, καδί κε ηα αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ 
απφ ηηο νπνίεο ζα ιακβάλνληαη ηα αληίζηνηρα δείγκαηα, (αξηζκφο δείγκαηνο, εκέξα θαη ζέζε 
δεηγκαηνιεςίαο, είδνο δνθηκήο πνπ έγηλε θαη ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα) ζα πξέπεη λα 
θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα.  

Ο πίλαθαο απηφο (Αξρείν Διέγρσλ) ζα ζπλνδεχεη ηηο πηζηνπνηήζεηο, ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο 
επηκεηξήζεηο, ηελ ηειηθή θαηακέηξεζε ηνπ έξγνπ, (Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο) σο 
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο. 
Σφζν ζηε δεηγκαηνιεςία φζν θαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πξέπεη λα παξίζηαληαη 
εθπξφζσπνη ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ.  
 

  Καηά ηε ζχληαμε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, ζα ειέγρεηαη ε αλαινγία 
κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ αλαγθαίσλ δνθηκψλ. Δάλ απφ ηε ζχγθξηζε απηή πξνθχςεη φηη ν αξηζκφο ησλ 
δνθηκψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί είλαη κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί σο 
αλαγθαίνο ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα 
χςνπο εθαηφ πελήληα (150) € γηα θάζε δεθάδα δνθηκψλ πνπ ζα ιείπνπλ. 

 
Ζ πνηληθή ξήηξα ζα παξαθξαηείηαη κε βάζε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο 
επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο θαη ζα εθπίπηεη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
Έιεγρνο ζθπξνδεκάησλ 
 
Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 
Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ.3328/12.05.2016 (ΦΔΚ 1561Β’/02.06.2016). 
Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη κε δνλεηή ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε, γηαηί απηή πεξηιακβάλεηαη 
ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε απνζηαηψλ. 
 
 
 
Άξζξν 41 - Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηόο ηνπ πξηλ από ηελ απνπεξάησζε 
 
41.1. Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη, παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, λα ρξεζηκνπνηεί ην 
φιν έξγν ή ηκήκα ηνπ, εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (Γηνηθεηηθή παξαιαβή 
γηα ρξήζε). 
 
41.2. 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 
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έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεη 
ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 
 
41.3. Ζ παξαπάλσ ρξήζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
 
Άξζξν 42 - ύλδεζε κε δίθηπα Ο.Κ.Ω. - Δγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ 
Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΟΚΩ)  
 
42.1.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν λα γίλεη ε παξνρή θαη 
ζχλδεζε ηνπ έξγνπ κε ηα δίθηπα ησλ Ο.Κ.Χ. (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΑΘ  θ.ι.π.). 
 
42.2. Οη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε, πνπ ηηο 
θαηαβάιεη απεπζείαο ζηνπο Ο.Κ.Χ.  
 
 
42.3 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έξεπλα πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία ησλ αξκνδίσλ 
ΟΚΧ, λα αλαδεηήζεη ζηνηρεία γηα ηνπο πθηζηάκελνπο, ζηελ πεξηνρή έξγσλ, αγσγνχο χδξεπζεο, 
απνρέηεπζεο, ΓΔΖ, ΟΣΔ, θ.ιπ. νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε ην έξγν. 
Ζ επαιήζεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
Ο αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε νδεγηψλ θαη 
πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ΟΣΔ, ΓΔΖ, χδξεπζε, απνρέηεπζε, θπζηθφ αέξην 
θ.η.ι.) γηα ηπρφλ αγσγνχο ή θαιψδηα ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ απνθάιπςε θαη 
αθξηβή πξνζδηνξηζκνχ ηνχησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, φπσο θαη ζηελ 
κεηέπεηηα πξνζηαζία ησλ πξνο απνθπγή δεκηψλ, ή απνθαηάζηαζε ή απνδεκίσζε ε νπνία ζα 
βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 
Όζνλ αθνξά ηνπο αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ απαηηείηαη πξνιεπηηθή δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 
αγσγψλ αεξίνπ ζηε ζέζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ε αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο νξίδεηαη θαη ζηε Τ.Α. Γ3/Α/20701 (ΦΔΚ 1712/26.11.06), κε ζθνπφ ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πξφθιεζεο βιαβψλ ζε πθηζηάκελνπο αγσγνχο. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ απαηηείηαη έγθαηξε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη αίηεζε ζρεδίσλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 
Άξζξν 43- Δμππεξέηεζε Οξγαληζκώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθειείαο  (Ο.Κ.Ω.) 
 
43.1.   Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ 
δίθηπα Ο.Κ.Χ. πνπ ζα πξέπεη λα κεηαηεζνχλ απφ  ηνπο θπξίνπο ηνπο. 
 
43.2.  Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν Αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία αλάκεημε, ππνρξενχηαη φκσο λα 
παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε  
γηα ιφγνπο θαζπζηέξεζεο  ή δπζρεξεηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 
 
 
Άξζξν 44 - Καζαξηζκόο θαηαζθεπώλ - εξγνηαμίσλ - εγθαηαζηάζεσλ 
 
44.1.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη , πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ 
ή ηνπ φινπ έξγνπ κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα  απνκαθξχλεη απφ φινπο ηνπο 
ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γχξσ δξφκσλ θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, 
κεραλήκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, πξνζσξηλέο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο θαη πεξηθξάγκαηα, 
πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα πιηθά, λα θαζαξίζεη κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φινπο ηνπο 
ρψξνπο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ, γηα ηελ παξάδνζή ηνπο απνιχησο θαζαξψλ θαη γεληθά λα 
κεξηκλήζεη γηα φηη απαηηείηαη, νχησο ψζηε ην έξγν λα παξαδνζεί θαζ' φια έηνηκν γηα ρξήζε θαη 
ιεηηνπξγία. 
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44.2.  Αλ, κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ  
εξγαζίεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
εληνιήο, νη εξγαζίεο απηέο  εθηεινχληαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο  
παξαθξαηνχκελεο απφ ηελ ακέζσο επφκελε πιεξσκή ηνπ. 
 
 
Άξζξν 45 - Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 
 

45.1. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 
 

 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο,  
ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε  λα εμαιείθνληαη ή λα 
ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ.7-9), Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7),  Ν. 3850/10 (αξ. 
42). 
 

 

45.2. ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 
 

 

α. Να  εθπνλεί  θάζε  ζρεηηθή  κειέηε θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα  Ν.4412/2016 (αξζ. 
138 παξ.7). 
 

 

β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο 
θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-
3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, 
θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ 
θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7). 
 

 

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ  
εξγαδνκέλσλ,  λα  ηνπο  ελεκεξψλεη  /  εθπαηδεχεη  γηα  ηελ αλαγθαηφηεηα  ηεο ηήξεζεο ησλ  
κέηξσλ  απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή  ηνπο  
ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111),  ΠΓ 305/96 (αξ.10,11),  Ν.3850/10 
(αξ. 42- 49). 
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε 
γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα 
θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο  
(εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε 
εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 
 
45.3. ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα 
αθόινπζα : 
 
 

45.3.1   Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) -  Φάθεινο 
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 
 

 

α.  Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ  
εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα 
εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη 
ηαπηφρξνλα  πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα 
ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε 
θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 
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β. Να  αθνινπζήζεη  ηηο  ππνδείμεηο  /  πξνβιέςεηο  ησλ  ΑΤ-ΦΑΤ  ηα  νπνία απνηεινχλ  ηκήκα  
ηεο  ηερληθήο  κειέηεο  ηνπ  έξγνπ  (νξηζηηθήο  ή  εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 
παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην  
Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7). 
 

 
 

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη  λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ 
παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα 
κε ηελ κεζνδνινγία  πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ   
δπζθνιία,  ηηο  ηδηαηηεξφηεηέο  ηνπ,  θιπ  (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ 
εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 
 

 

δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα 
πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 
παξ.9) θαη ΤΑ  ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 
Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7). 
 

 

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 
παξ.10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΧΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε 
ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
 

 

ζη.  πκπιεξσκαηηθέο  αλαθνξέο  ζην  ρέδην  Αζθάιεηαο  Τγείαο  (ΑΤ)  θαη  ζην Φάθειν 
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ). 
 

 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο   
θαη  γηα  ηα  άιια  εκπιεθφκελα  κέξε  πνπ  παξεπξίζθνληαη  ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα  
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο 
κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 
 

 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ νη νπνίεο 
ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ. 7). 
 

 

2.  Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ : 
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ 
ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 
(αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ). 
γ. Απαηηείηαη  εθ  ησλ  πξνηέξσλ  γλσζηνπνίεζε  ζηελ  αξκφδηα  επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο 
λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη  πγείαο  (ΑΤ,ΦΑΤ)  ηνπ   
έξγνπ  απφ  ηελ  αξκφδηα  Δπηζεψξεζε  Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄  
ηνπ  Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011)  θαη  ηελ  αξ.  πξση.  10201/27-3-2012  εγθχθιην  
ηνπ  Δηδ.  Γξακκαηέα  ηνπ .ΔΠ.Δ. 
 

 

3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη  σο απαξαίηεην ζηνηρείν  γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή  
παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016  αξ. (170  θαη 172). 
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4.  Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη  
ην ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 
 

 

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη  
ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 
 
45.3.2  Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

 
α. Να  αλαζέζεη  θαζήθνληα  ηερληθνχ  αζθαιείαο  αλ  ζην  έξγν  απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο  απφ  
50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4). 
 
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 
50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 
 

 

γ.  Σα  παξαπάλσ  θαζήθνληα  κπνξεί  λα  αλαηεζνχλ  ζε  εξγαδφκελνπο  ζηελ επηρείξεζε ή  ζε  
άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο  Πξνζηαζίαο 
θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο  γίλεηαη  εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν 
θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα 
απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 

 
δ. ηα  πιαίζηα  ησλ  ππνρξεψζεσλ  ηνπ  αλαδφρνπ  θαζψο  θαη  ησλ  :  ηερληθνχ αζθαιείαο  θαη   
ηαηξνχ  εξγαζίαο,  εληάζζεηαη  θαη  ε  ππνρξεσηηθή  ηήξεζε  ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ 
ζηνηρείσλ : 

 
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 
ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 

 
2.  Βηβιίν  ππνδείμεσλ ηερληθνχ  αζθαιείαο θαη  γηαηξνχ  εξγαζίαο ζην νπνίν  ζα αλαγξάθνπλ  
ηηο  ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη 
αξ.17 παξ.1). 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη 
απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ 
εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί 
θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν  ησλ  εξγαδνκέλσλ  ησλ 
νπνίσλ  ε  ζχζηαζε  θαη  νη  αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
 

 

3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη 
λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 
θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο  
αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί 



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: “ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΛΑΚΟΣΡΩΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤ ΛΙΜΔΝΑ 

ΜΤΚΟΝΟΤ”                                                                    

              

                                                                                    ειίδα 41 

ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα 
ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 
 

 

4.Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν  
αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 
 
5.  Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 
 

45.3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
 

 

 Ο  αλάδνρνο  ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο 
(ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, 
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3  παξ.14)  ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
 Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, 
Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο 
κερ/θνχο  ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα 
ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ 
ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 
),Ν.1396/83  (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-
2003. 
 

 

45.3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ)  θαη  Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ 
Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
 

 

 Γηα ηελ πηζηή  εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα 
ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. 
 ηα  πιαίζηα  ηνπ  ζπζρεηηζκνχ  απηνχ,  λα  ζεκεηψλεηαη  ζην  Ζ.Μ.Α.  θάζε αλαζεψξεζε 
θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη  επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ  
αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη  θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 
 
 
45.4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ 
ζην εξγνηάμην. 
 

 

45.4.1  Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα 
παξαθάησ κέηξα  αζθάιεηαο θαη πγείαο : 
 
 
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 
305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 
 
 
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ 
έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν  
ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96  (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, 
παξ.2). 
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γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή  
αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ  ηνπο θηλδχλνπο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96  (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο  Α, 
παξ.6). 
 
δ.  Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο 
– δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, 
πξφιεςε – αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε 
ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 
4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 
 

 

ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ  
(χπαξμε  ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ,  θαξκαθείνπ,  απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ  
1073/81  (αξ.109,110), Ν.1430/84  (αξ.17,18),  ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 
14). 
 

 

ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο 
εξγαδφκελνπο φπσο: πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, 
νιφζσκεο  δψλεο  αζθαιείαο,  γπαιηά,  θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά 
κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη 
ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ.  1073/81(αξ.102-108),  Ν.1430/84  (αξ.16-18),  ΚΤΑ  
Β.4373/1205/93  θαη  νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, 
Π.Γ. 305/96 
(αξ.9,παξ.γ). 
 
 
45.4.2 Δξγνηαμηαθή   ζήκαλζε   –   ζεκαηνδόηεζε,   ζπζηήκαηα   αζθαιείαο, θόξησζε  -  
εθθόξησζε  –  ελαπόζεζε  πιηθώλ,  ζόξπβνο,  θπζηθνί,  ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 
 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
 
 

α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ 
πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 
 

 

- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ  η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ 
Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
 

 

-  Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα  γηα  ηελ  
αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ 
θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 
 
 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ 
ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 
 

 

β.  Να  ηεξεί  ηηο  απαηηήζεηο  αζθάιεηαο  πνπ  αθνξνχλ ζε  εξγαζίεο  ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο 
νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 
47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 
 
 
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, 
ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ 
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εξγνηαμίνπ, θιπ  :  ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, 
παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 
 
 
δ.  Να  πξνβεί  ζηα  απαξαίηεηα  κέηξα  αζθάιεηαο  πνπ  αθνξνχλ  ζε  εξγαζίεο θφξησζεο,  
εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ  
216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη  
αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη. κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ.  
απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 
 
 
ε.  Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : 
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο  
ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 
397/94,  δ)  πξνζηαζία  απφ  θπζηθνχο,  ρεκηθνχο  θαη  βηνινγηθνχο  παξάγνληεο  : Ν.3850/10 
(άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 
 
45.4.3 Μεραλήκαηα  έξγσλ  /  Δμνπιηζκνί  εξγαζίαο    -  απνδεηθηηθά  ζηνηρεία 
απηώλ. 
 

 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ 
ΠΓ 304/00 (αξ.2). 
 
 
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε  
κεραληζκφ  αλφδνπ  θαη  θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 
(αξ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 
89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο 
Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 
35). 
 
 
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, 
παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 
 
 
1.  Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 
 
 
2.  Άδεηα θπθινθνξίαο 
 
 
3.  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
 
 
4.  Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
 
 
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, 
ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα 
ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο  ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 
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6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - 
εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 
 
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 
αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη 
αξ.4. παξ.7 ). 
 
45.5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ 
ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 
 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
 
 
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 
 

 

45.5.1  Καηεδαθίζεηο : 
 

 

Ν 495/76,  ΠΓ 413/77,  ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104),  ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, 
Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12,  
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α.  
Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 
 

 

45.5.2  Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 

 
Ν. 495/76,  ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17,  40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα  θαη  
αληνρή  θηηξίσλ,  παξ.4),  ΚΤΑ  3329/89  θαη  ε  ηξνπ.  απηήο:  ΤΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν.   
2168/93,  ΠΓ  396/94  (αξ.9  παξ.4  παξαξη.  ΗΗΗ),  ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
θαη νη ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε 
ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12,  παξαξη. IV κέξνο Β  ηκήκα  ΗΗ παξ. 10 ). 
 
45.5.3  Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, 
Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 
 

 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 
(αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη 
κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ). 
 

 

45.5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 
 

 

ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4   
παξαξη. ΗΗΗ),  Ππξνζβεζηηθή  Γηάηαμε  7  Απφθ.7568  Φ.700.1/96,  ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 
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45.5.5 Καηαζθεπή   δνκηθώλ   έξγσλ   (θηίξηα,   γέθπξεο,   ηνίρνη   αληηζηήξημεο, 
δεμακελέο, θιπ.) 
 
 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 
ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV  κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 
 
 

45.5.6  Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 
 

 

(ήξαγγεο  θπθινθνξίαο  νρεκάησλ,  αξδεπηηθέο  ζήξαγγεο,  ππφγεηνη  ζηαζκνί παξαγσγήο  
ελέξγεηαο  θαη  εξγαζίεο  πνπ  εθηεινχληαη  ζηα  ππφγεηα  ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ 
ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 
6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 
Ν.495/76,  ΠΓ413/77,  ΠΓ225/89, ΚΤΑ  3329/89  θαη  ε  ηξνπ.  απηήο:  ΤΑ Φ.28/18787/1032/00,  
Ν.  2168/93,  ΠΓ  396/94  (αξ.9  παξ.4  παξαξη.  ΗΗΗ),  ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη  νη ηξνπ. απηήο:   
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε 
ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 
 

 

45.5.7  Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 
 

 

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε 
ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 
(αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96  (αξ.12,  παξαξη.IV  
κέξνο  Β ηκήκα ΗΗ  παξ.8.3 θαη παξ.13). 
 

 

45.6.  Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ  
πεξηιακβάλνπλ  ηα  απαηηνύκελα  κέηξα  αζθάιεηαο  θαη  πγείαο  ζην εξγνηάμην. 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΗ 

Ν.  495/76 

Ν. 1396/83 

 

Ν. 1430/84 

 

Ν. 2168/ 93 

 

Ν. 2696/99 

 

Ν. 3542/07 
 
Ν. 3669/08 
 
Ν. 3850/10 

 

Ν. 4030/12 
 
 
Ν. 4412/16 

 
 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ  

Π. Γ.          413/77 

Π. Γ. 95/78 

 

Π. Γ. 216/78 

 

Π. Γ. 778/80 

 

Π. Γ. 1073/81 

 

Π. Γ. 225/89 

 

Π. Γ. 31/90 

 

Π. Γ. 70/90 

 

Π. Γ. 85/91 

 

Π. Γ. 499/91 

 
 
 
ΦΔΚ 337/Α/76 

 

ΦΔΚ 126/Α/83 

 

ΦΔΚ 49/Α/84 

 

ΦΔΚ 147/Α/93 

 

ΦΔΚ 57/Α/99 

 

ΦΔΚ 50/Α/07 

 

ΦΔΚ 116/Α/08 

 

ΦΔΚ 84/Α/10 

 

ΦΔΚ 249/Α/12 
 

 
ΦΔΚ 147/Α/16 

 
 
ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ  

ΦΔΚ 128/Α/77 

ΦΔΚ 20/Α/78 

 

ΦΔΚ 47/Α/78 

 

ΦΔΚ  193/Α/80 

 

ΦΔΚ  260/A/81 

 

ΦΔΚ  106/Α/89 

 

ΦΔΚ 31/Α/90 

 

ΦΔΚ 38/Α/91 

 

ΦΔΚ 180/Α/91 
 
 
 

 

 
Π. Γ. 305/96 

 
Π. Γ. 89/99 

 

Π. Γ. 304/00 

 

Π. Γ. 155/04 

 

Π. Γ. 176/05 

 

Π. Γ. 149/06 

 

Π. Γ. 2/06 
 
Π. Γ. 82/10 

 
Π. Γ. 212/06 

 

Π. Γ. 57/10 
 
Π. Γ. 395/94 

 

Π. Γ. 396/94 

 

Π. Γ. 397/94 

 

Π. Γ. 105/95 

 

Π. Γ. 455/95 

 

 
 
 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ 

ΤΑ 130646/84 

ΚΤΑ 3329/89 

 

ΚΤΑ 8243/1113/91 

 

ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 

 

ΚΤΑ  16440/Φ.10.4/445/93 

 
ΦΔΚ  220/Α/94 

 

ΦΔΚ  220/Α/94 

 

ΦΔΚ  221/Α/94 

 

ΦΔΚ 67/Α/95 

 

ΦΔΚ  268/Α/95 

 

ΦΔΚ  212/Α/96 

 

ΦΔΚ 94/Α/99 

 

ΦΔΚ  241/Α/00 

 

ΦΔΚ  121/Α/04 

 

ΦΔΚ 227/Α/05 

 

ΦΔΚ  159/Α/06 

 

ΦΔΚ 268/Α/06 

 

ΦΔΚ 212/Α/06 

 

ΦΔΚ 145/Α/10 

 

ΦΔΚ 97/Α/10 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΔΗ 

 ΦΔΚ 154/Β/84 

ΦΔΚ 132/Β/89 

 

ΦΔΚ 138/Β/91 

 

ΦΔΚ 187/Β/93 

 

ΦΔΚ 765/Β/93 
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Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ 

ΚΤΑ αξ. 8881/94 

ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 

 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94 

 

ΤΑ  2254/230/Φ.6.9/94 

 

ΤΑ 3131.1/20/95/95 

 

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

 

ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 

 

Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 

 

ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 

 

ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 

 

ΚΤΑ  αξ. Γ13ε/4800/03 

 

ΚΤΑ αξ.6952/11 

 

ΤΑ 3046/304/89 

 

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 

 

ΤΑ  αξ. νηθ. 433/2000 

 

ΤΑ  ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 

 

ΤΑ  ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 

 

ΤΑ  ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 

 

ΤΑ  ΓMEO/Ο/613/11 

 

ΤΑ 21017/84/09 

 

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 
Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 

ΑΠΟΦΑΔΗ 

 

ΦΔΚ 450/Β/94 

 

ΦΔΚ 451/Β/93 

 

ΦΔΚ 301/Β/94 

 

ΦΔΚ 73/Β/94 

 

ΦΔΚ 978/Β/95 

 

ΦΔΚ 677/Β/95 

 

ΦΔΚ  1035/Β/96 

 

ΦΔΚ 113/Β/97 

 

ΦΔΚ 987/Β/99 

 

ΦΔΚ    1186/Β/03 

 

ΦΔΚ 708/Β/03 

 

ΦΔΚ 420/Β/11 

 

ΦΔΚ 59/Γ/89 

 

ΦΔΚ    1035/Β/00 

 

ΦΔΚ    1176/Β/00 

 

ΦΔΚ 686/Β/01 

 

ΦΔΚ 266/Β/01 

 

ΦΔΚ 16/Β/03 

 

ΦΔΚ 905/Β/11 

 

ΦΔΚ    1287/Β/09 
 
 
ΦΔΚ 155/Β/96 

Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 

 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ  6/08 
 
 
 
ΔΓΚΤΚΛΗΟ  .ΔΠ.Δ 

ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΔΔΠ 
Π/208/12-9-03 

 

ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΗΠΑΓ/ 
νηθ/215/31-3-08 

 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ 
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45.7 Γαπάλε ζύληαμεο .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ.. 
 
 
Οη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο 
θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ  (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ  Μεηξψνπ Έξγνπ 
θαη παξαγσγήο θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηηχπσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ 
ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο, φπσο νξίδεηαη θαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο 
ηνπ Σηκνινγίνπ Ληκεληθψλ έξγσλ. 
 
 
45.8 Πηλαθίδεο. 
 
45.8.1.Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, λα  
πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη ζηέξεα θαη θαιαίζζεηε πηλαθίδα κε ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζε 
πεξίνπηε ζέζε ζην εξγνηάμην.  
 
α) Ζ πηλαθίδα ζα θαηαζθεπαζηεί βάζεη ζρεδίνπ ηεο Τπεξεζίαο  
 
45.8.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, λα ηνπνζεηήζεη ηα απαηηνχκελα  
ζήκαηα θαη πηλαθίδεο ζε φιεο γεληθά ηηο ζέζεηο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο θαη λα θξνληίδεη γηα 
ηε ζπληήξεζή ηνπο. 
 
 
 
Άξζξν 46 - Βιάβεο ζηα έξγα - Αλαγλώξηζε απνδεκηώζεσλ 
 
46.1.   Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε 
βιάβε επέξρεηαη ζην έξγν, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα 
νπνηαδήπνηε δεκία ηνπ πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα  απηνχ ή ηνπ  
πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο  
απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο. Ο 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο  πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ 
δαπάλεο. 
 
46.2 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/2016.  
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Άξζξν 47 – Αζθάιηζε 
 
Ζ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ θαηά παληφο θηλδχλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ 
απφ αλσηέξσ βία, είλαη ππνρξεσηηθή (παξ. 4 άξζξνπ 144 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη). 
 
 
 
47.1 Γεληθέο απαηηήζεηο αζθάιηζεο 
 

(1) 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. φπσο ελδεηθηηθά, Ν.Γ. 400/70 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 
118/85, Ν. 489/76 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 237/86 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 
1569/85, Π.Γ. 1019/81, Π.Γ. 118/85, Ν. 1256/82, Ν. 1418/84, Π.Γ. 609/85, Ν 1380/85.Οκνίσο, 
εθφζνλ ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο ΔΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πεξί αζθαιίζεσλ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 
 
(2) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 
 
(3) Χο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 400/1970. 
Οη αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ. 400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη 
δεθηέο σο αζθαιηζηήξηα ηνπ έξγνπ. 
(4) Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, 
ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην 
Ν.Γ. 400/1970, φπσο ηζρχεη. 
 
(5) Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε 
ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ 
έξγνπ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο 
απαιιαγέο, εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θηι., θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ 
απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. 
 

(6) Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο: 
- ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο 
- ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ           
            ηεπρψλ θαη 
- ζα ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 
Ζ απνδνρή ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ έρεη ηελ έλλνηα φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ 
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 
 
(7) Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, πνπ απνηειεί 
αζθαιηζηηθφ βάξνο θαη πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο 
αζθάιηζεο, ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. 
 
(8) Οη γεληθνί φξνη αζθάιηζεο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ην Νφκν 
489/76 θαη ην ΠΓ 237/86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε 
απφ ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 
(9) Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο 
πνπ λα θαιχπηνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο)  
 
(10) Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα έρνπλ δφθηκε δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο - κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη ηνπ ΔΟΥ. 
(11) Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε Δπξψ. 
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(12) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ: 
- θάζε ζηνηρείν πνπ έζεζε ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ππφςε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 
- θάζε ζηνηρείν απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο 
- θάζε ζηνηρείν απφ ηηο έξεπλεο / κειέηεο πνπ ηπρφλ ζα ππνβάιεη σο Αλάδνρνο θαηά ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 
- θάζε ζηνηρείν απφ ηηο κειέηεο πνπ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ζέηεη ππφςε ηνπ Αλαδφρνπ. 
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θηι. 
απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ. 
 
(13) Ο  θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα: 
- λα επηθνηλσλεί απ' επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο  
- λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. 
- λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
Ζ ππφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο. 
 
(14) Καηά ηελ ππνβνιή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηνπ Άξζξνπ 45 νη αζθαιηζηηθέο 
εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη 
έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο παξνχζαο πεξί αζθαιίζεσλ θαη φηη κε ην 
αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ππφςε άξζξα. 
Όκνηα θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 45, εθφζνλ ηνχην αλαθέξεηαη ζε 
αζθαιηζηήξην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (Project cover) θαη φρη ζε αζθαιηζηήξην εηήζηαο βάζεο 
ησλ κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ (Annual open cover) κε φξην θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, 
νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ηδίνπ πεξηερνκέλνπ κε 
ηελ πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν. 
 
(15) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ: 
i. Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (ειιεληθέο θαη αιινδαπέο) ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο 
ηνλ θαλφλα δεκνζίαο ηάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 400/1970 είλαη άθπξν. 
ii. Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ 
επηθπξσζεί απφ θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 
 
47.2 Δηδηθέο ξήηξεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ηηο  
             ππνρξεώζεηο ηνπ 
 

(1) Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο 
ζχκβαζεο ή ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη εληφο δέθα πέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Ν 4412/2016. 
 
(2) ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε(εηο). Σα αζθάιηζηξα 
θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζεο(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε.  
 
(3) ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν 
θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα: 
- λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε θαηαβνιή 
πξνο ηνλ Αλάδνρν, αλ ππάξρεη, είηε 
- λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο 
εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, είηε 
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- λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο 
δηαδηθαζίεο είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην. 
 
Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη: 
- γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο, 
- θαη γηα ηα ηπρφλ ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ 
νθεηινκέλσλ πνζψλ. 
 
(4) ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην 
νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε 
ησλ αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ θχξηνο ηνπ έξγνπ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ 
θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.  
 
(5) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο δηθαηνχρνπο θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί 
λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θηι., ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη 
ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 
 
(6) ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή 
ζχκβαζε, παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά θηι., γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
κε εμνθιεκέλεο δεκηάο ή βιάβεο ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θηι., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην 
αληίζηνηρν πνζφ θαη ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 
 
(7) ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, 
ην έξγν, ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ 
θηλδχλσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν θαηά ηα αλσηέξσ. 
 
47.3 Γηαδηθαζία ειέγρνπ από ηνλ ΚηΔ ηεο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ 
 

(1) Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ζα ειέγρεη ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο φζνλ αθνξά ηε ζπκβαηφηεηα 
ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ 
φξσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 
 
(2) Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ 
ζπκθσλεηηθνχ, ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ. Γεθηή γίλεηαη επίζεο 
επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο ηεο/ησλ αζθαιηζηηθήο/ψλ εηαηξίαο/ηψλ (Cover Note Policy) 
ζπλνδεπφκελε απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαπάλνπ άξζξνπ. 
 
(3) Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζα ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο  
πξνθαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα σο άλσ αζθαιηζηήξηα ζα έρεη 
πεξηιεθζεί φξνο φηη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή 
φισλ ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεψλ ηνπ. 
 
(4) ε πεξίπησζε αληηξξήζεσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ επί ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο 
ηζρχνπλ ηα επφκελα: 
i. Ο Αλάδνρνο νθείιεη πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 
Πξνο ηνχην, εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ θπξίνπ 
ηνπ έξγνπ, ζα ππνβάιεη ηελ αλακνξθσκέλε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξνο επαλέιεγρν. 
ii. Αλ θαη ε λέα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ πιεξνί ηνπο φξνπο απνδνρήο ηεο απφ ηνλ θχξην 
ηνπ έξγνπ, ηφηε απηφο δχλαηαη λα εθαξκφζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ. 
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(5) ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην 
πξψην αζθάιηζηξν θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ θάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κε ηα 
απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, φρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
(6) Ο έιεγρνο ή ε ζησπειή απνδνρή αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ 
Αλάδνρν, νχηε απνκεηψλεη νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ην παξφλ Άξζξν θαη 
γεληθά ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ. 
 
(7) Αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ 
δχλαηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Ν 4412/2016 ή λα 
ζπλάςεη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο επηινγήο ηνπ θαη ζην φλνκα, 
γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
47.4 Αζθάιηζε εξγαζηώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Αλαδόρνπ 
 
47.4.1 Διάρηζηε θάιπςε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ «θαηά παληφο θηλδχλνπ» 
 
(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα ην 
ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ αλαπξνζαξκνγψλ απηνχ 
(ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ).  
 
(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, θαηά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην 
πξαγκαηηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ. 
 
(3) Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο ή 
θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, 
ηπραία πεξηζηαηηθά, αηθλίδηα γεγνλφηα, θπζηθά θαηλφκελα, ακέιεηα / ζθάικα / παξάιεηςε ηεο 
κειέηεο νπνζελδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη ή/θαη θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά ελζσκαησκέλα πιηθά, 
θαθνηερλία / ιαλζαζκέλε εξγαζία, πιεκκειή / ειιηπή ζπληήξεζε θηι. Δπίζεο ε αζθαιηζηηθή 
θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα: 
- βιάβεο / θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη 
εμαηξεηηθά ζπάληαο εκθάληζεο (δελ ζα ζεσξνχληαη πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο) 
- βιάβεο / θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην έξγν αηπρήκαηα θαη 
δεκηνγφλα ζπκβάληα (δελ ζα ζεσξνχληαη πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο). 
Όκνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα θάζε θχζεο πιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο 
κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. 
 
(4) Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο δεκηψλ απφ αλσηέξα 
βίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξαπάλσ άξζξν ηεο παξνχζαο (παξ. 4 άξζξνπ 144 ηνπ Ν. 
4412/2016, φπσο ηζρχεη). 
 
(5) ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο ππναζθάιηζεο. 
 
(6) Δπίζεο κε ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα αζθαιίδνληαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη νη κφληκεο 
ή/θαη πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη 
κεραληθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
 
(7) Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο 
ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. Γηα ηνπο πξψηνπο δέθα πέληε (15) κήλεο ηεο 
πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ζα θαιχπηνληαη δεκίεο θηι. ζην έξγν, ησλ νπνίσλ ην αίηην αλάγεηαη ζηελ 
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πεξίνδν θαηαζθεπήο ή πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ 
ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα ζπληήξεζεο, πνπ ελδερφκελα 
πξνβιέπεηαη, ε θάιπςε ζα πεξηνξίδεηαη ζε δεκηέο θηι. πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 
Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 
 
47.4.2 Αζθάιηζε θαηά ζσκαηηθψλ βιαβψλ θαη δεκηψλ ηδηνθηεζίαο (Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο  
            έλαληη ηξίησλ) 
 
(1) Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε «αζηηθή επζχλε» ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη 
νη αζθαιηζηέο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, 
ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα θαη θηλεηά ή θαη δψα, πνπ 
πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, 
ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, 
νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο / 
εγθαηαζηάζεηο. 
(2) Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην 
πέξαο ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 
(3) Σα φξηα απνδεκίσζεο απφ ηελ αζθάιηζε, ζε έλα απηνηειέο αζθαιηζηήξην αζηηθήο 
επζχλεο έλαληη ηξίησλ ζα είλαη, θαηά πεξηζηαηηθφ. 
 
  

Πεξηζηαηηθφ Πνζφ (Δπξψ) 

(α) ε πεξίπησζε ζσκαηηθήο βιάβεο  Διάρηζην ζπληζηψκελν 
1.220.000€ αλά ζχκα 

(β) ε πεξίπησζε πιηθήο δεκίαο   Διάρηζην ζπληζηψκελν 
1.220.000€ αλά αηχρεκα 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
ζπκάησλ 

 
 
 
(4) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαη θαηά ηελ 
πεξίνδν ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, κε ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ή κε άιιν αλεμάξηεην, 
εθδηδφκελν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο θαη ην νπνίν ζα 
ππνβάιιεηαη εγθαίξσο ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα έιεγρν. Σν αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο 
ησλ αζθαιηζηψλ νξίδεηαη ζην πίλαθα ηεο πξνεγνπκέλεο. 
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47.4.3 Αζθάιηζε Κπξίνπ Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ  
 

(1) Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζα θαιχπηεηαη θαη ν βαζηθφο ή 
εμεηδηθεπκέλνο κεραληθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.  
 
(2) ην αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 
ηαπηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη 
γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ 
ίδηαο δπλακηθφηεηαο. 
 
(3) Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή 
δεκηάο (εμαηξνπκέλσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεο κεραληθψλ / ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ 
θηι. βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία, αλζξψπηλν ιάζνο ή/θαη ηπραία 
πεξηζηαηηθά. 
 
(4) Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ θχξην 
ηνπ έξγνπ απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκηά ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θηι. αθφκε θαη γηα 
πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο. 
 
(5) Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηε κεηαθίλεζε, ηε κεηαθνξά θαη ηνπο 
ηπραίνπο ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 
 
47.5 Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά ηακεία φιν ην 
πξνζσπηθφ, εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε 
ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο νηθείεο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο. 
 
(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ 
ηνπ, εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή εηαηξίεο, 
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο θαη πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ 
ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ΗΚΑ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην 
θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, 
πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη θάζε θχζεο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ.   
 
(3) Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ, ν δε Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ησλ ππφςε ειέγρσλ. 
 
(4) Οη φξνη ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην 
πέξαο ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 
 

47.6 Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζπκβνύισλ κεραληθώλ / κειεηεηώλ 
 

(1) Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, κε αλεμάξηεην αζθαιηζηήξην, 
ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο ηπρφλ κειεηεηψλ θαη ζπκβνχισλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
γηα ηελ ηπρφλ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ην έξγν έλαληη θηλδχλσλ ή ζπλεπεηψλ πνπ ζα απνξξένπλ 
απφ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο εθ κέξνπο ησλ κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ (Professional Indemnity 
Insurance - Project cover). ηελ πεξίπησζε πνπ ν κειεηεηήο ή έλαο ή πεξηζζφηεξνη επί κέξνπο 
κειεηεηέο (απφ νκάδα κειεηεηψλ) δηαζέηνπλ αζθαιηζηήξην επαγγεικαηηθήο επζχλεο ζε εηήζηα 
βάζε (Αnnual Open Cover), κε φξηα θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, ηφηε είλαη δπλαηφ απηά 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο. 
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(2) Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη ηελ επζχλε ησλ κειεηεηψλ πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Αζηηθφ 
Κψδηθα θαη ηνπο Ν. 3316/2005 θαη Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. Καη΄ ειάρηζην, ζα θαιχπηεη 
ζσκαηηθέο βιάβεο / ζάλαην θαη άκεζεο / έκκεζεο πιηθέο δεκίεο ηξίησλ πνπ απνξξένπλ απφ 
ακέιεηα / ζθάικα / παξάιεηςε ζε ζρέζε κε ηελ εθπνλεζείζα κειέηε ή ηηο παξερφκελεο 
ππεξεζίεο ζπκβνχινπ. Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηνληαη θαη θάζε θχζεο δηθαζηηθά 
έμνδα θαη δαπάλεο θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο επαλαζρεδηαζκνχ, αλαζεψξεζεο ή δηφξζσζεο 
ηεο κειέηεο, εθφζνλ πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ κειεηεηή. 
 
(3) ην αζθαιηζηήξην πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα, φηη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ απφ 
ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ δελ πεξηνξίδεη ηηο επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή. Σα φξηα απνδεκίσζεο γηα 
ελδερφκελεο δεκηέο απνδηδφκελεο ζε επαγγεικαηηθή επζχλε κειεηεηή / ζπκβνχινπ νξίδνληαη σο 
εμήο: 

 Αλά απαίηεζε ηνπιάρηζηνλ 1.000.000 € θαη 

 Αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθάιεηαο ηνπιάρηζηνλ 2.000.000 €. 
 
(4) Σν αζθαιηζηήξην, απφ θεξέγγπεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζα πξνζθνκίδεηαη ζηνλ θχξην 
ηνπ έξγνπ, καδί κε ην βαζηθφ αζθαιηζηήξην θάιπςεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γηα ζρεηηθφ 
έιεγρν, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. Γεθηή γίλεηαη επίζεο επίζεκε βεβαίσζε 
αζθάιηζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ (Cover Note Policy) ζπλνδεπκέλν απφ ηελ ππεχζπλε 
δήισζε ηεο αλσηέξνπ παξαγξάθνπ.  
 
 
(5) Χο ρξφλνο παξαγξαθήο ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ 
ζα ζεσξείηαη ε εμαεηία απφ ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο, θαη’ αλαινγία πξνο ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
188 ηνπ Ν 4412/2016 ή ηνπιάρηζηνλ ε ηξηεηία κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο 
ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη. 
 
47.7 Δηδηθνί όξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηήξην ηνπ έξγνπ 

 

ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη εηδηθνί 
φξνη: 
 
(1) ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «Αζθαιηδφκελνο» πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην θάζε θχζεο 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, ε εθπξνζσπνχζα απηφλ 
Τπεξεζία θαη ηα εληεηαικέλα φξγαλά ηεο, νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη νη Μειεηεηέο ηνπ έξγνπ. 
 
(2) Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ, νη εθπξνζσπνχζεο απηφλ Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ 
ηνπο, νη ζχκβνπινη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ (ή/θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ 
ζεσξνχληαη Σξίηα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο «δηαζηαπξνχκελε επζχλε αιιήισλ» (cross 
liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ. 
 
(3) Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη 
ηπρφλ θαηά: 
- ηνπ Αλαδφρνπ 
- ή/θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, κειεηεηψλ θαη ζπκβνχισλ ηνπ 
- ή/θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 
- ή/θαη ησλ εθπξνζσπνπζψλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ Τπεξεζηψλ ή/θαη ησλ ζπκβνχισλ 
ηνπο 
- ή/θαη κέξνπο ή/θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ 
κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκηά απφ πξάμε ή 
παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη 
ηξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε ή/θαη δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή 
παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ. Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο 
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γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θηι., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ 
πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ. 
 
(4) ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ, 
πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θηι. 
απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε 
ηεο Τπεξεζίαο. Δθφζνλ ε Τπεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ 
ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή άιινπ είδνπο εληνιή ή 
εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο 
γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ Τπεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία 
απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ Τπεξεζία 
κεηά απφ αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζηελ Τπεξεζία κε θαλέλα ηξφπν δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη 
ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 
 
(5) Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ θπξίνπ ηνπ 
έξγνπ, ηεο Τπεξεζίαο, ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο, ησλ ζπκβνχισλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηψλ 
ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή 
παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ. 
 
(6) Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ 
έγγξαθε, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν φζν θαη πξνο ηελ Τπεξεζία. 
 
(7) Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ησλ παξαπάλσ άξζξσλ, ζα θαιχπηεηαη θαη ε 
επζχλε ηεο Τπεξεζίαο ή/θαη ησλ ζπκβνχισλ ηεο ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ απνξξέεη απφ ην 
άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε Πξνζηήζαληνο). 
 
 
Άξζξν 48 – Αλσηέξα βία (άξζξν 157 ηνπ Ν. 4412/2016) 
 

48.1      Οξηζκόο ελόο αλσηέξαο βίαο 
 

Χο αλσηέξα βία νξίδνληαη, πεξηνξηζηηθά θαη φρη ελδεηθηηθά, νη θαησηέξσ πεξηζηάζεηο πνπ 
απνδεδεηγκέλα επεξεάδνπλ ηελ νκαιή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ: 
(1) πφιεκνο, ερζξνπξαμίεο, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα,  
 
(2) αληαξηηθή δξάζε, επαλάζηαζε, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ελφο 
ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ελφο ρψξαο, εκθχιηνο πφιεκνο, 
 
(3) βίαηε δηαηάξαμε ελφο ηάμεο απφ πξφζσπα μέλα ελφο ηνλ Αλάδνρν, ελφο ππεξγνιάβνπο 
ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, γεληθή απεξγία εξγαδνκέλσλ, γεληθή αληαπεξγία εξγνδνηψλ,  
 
(4) αλεχξεζε θεθξπκκέλσλ ππξνκαρηθψλ, εθξεθηηθψλ πιψλ ή λαξθψλ, ηνλίδνπζα 
αθηηλνβνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο δελ νθείινληαη ζε πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 
 
(5) ελφο αηηίεο, πνπ δελ εμαηξνχληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη: 
i. πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαη 
ii. πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ πξνζθνξά θαη γηα ελφο νπνίεο 
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Α.Κ., θαη  
iii. πνπ δελ ήηαλ αληηθεηκεληθά δπλαηφ λα απνηξαπνχλ ή λα ππεξληθεζνχλ κεηά ηελ 
επέιεπζή ελφο κε ελέξγεηεο εθ κέξνπο ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 
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48.2.      Δηδνπνίεζε γηα αλσηέξα βία 
 
(1) Δθφζνλ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξεκπνδίδεηαη ή πξνβιέπεηαη λα 
παξεκπνδηζηεί ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο, ηφηε 
ζα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν κέξνο γηα ην γεγνλφο ή ηηο πεξηζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ 
ππφςε αλσηέξα βία θαη ζα θαζνξίζεη ιεπηνκεξψο ηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο παξεκπνδίδεηαη ή 
ζα παξεκπνδηζηεί λα εθπιεξψζεη. Ζ εηδνπνίεζε ζα θαηαηεζεί εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο 
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ην θαηαζέηνλ ζηγφκελν κέξνο έιαβε γλψζε ή ζα έπξεπε 
λα είρε ιάβεη γλψζε ηνπ γεγνλφηνο ή ηεο πεξίζηαζεο πνπ απνηειεί θαηά ηελ άπνςή ηνπ 
αλσηέξα βία. Όηαλ πξφθεηηαη γηα έξγν πνπ έρεη πεξαησζεί θαη δελ έρεη αθφκα παξαιεθζεί 
νξηζηηθά, ε αλσηέξσ πξνζεζκία νξίδεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο. 
 
(2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε επίθιεζε αλσηέξαο βίαο δελ ζα 
ηζρχζεη γηα ππνρξεψζεηο νπνηνπδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαθνξηθά κε ηελ 
θαηαβνιή νθεηινκέλσλ πξνο ζην άιιν κέξνο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 
 

48.3. Καζήθνλ γηα ηε κείσζε θαζπζηεξήζεσλ 
 
(1) Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε θάζε πεξίπησζε, ζα θαηαβάινπλ θάζε εχινγε πξνζπάζεηα 
γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, πνπ ηπρφλ ζα επέιζνπλ σο απνηέιεζκα 
αλσηέξαο βίαο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 
(2) Σν θεξφκελν σο ζηγφκελν κέξνο, φηαλ αξζνχλ νη ζπλζήθεο αλσηέξαο βίαο πνπ ην 
αθνξνχλ, ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν κέξνο. 
 

48.4. πλέπεηεο αλσηέξαο βίαο 
 
Όηαλ ν Αλάδνρνο θέξεηαη λα είλαη ην ζηγφκελν κέξνο πνπ παξεκπνδίδεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ απφ αλσηέξα βία, γηα ηελ νπνία ππεβιήζε ε έγγξαθε 
εηδνπνίεζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

48.5.    Αλσηέξα βία πνπ επεξεάδεη Τπεξγνιάβν 
 
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππεξγνιάβνο, αθφκα θαη εγθεθξηκέλνο απφ ηελ Τπεξεζία, 
δηθαηνχηαη, ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζήο ηνπ ή ηπρφλ άιιεο ζπκθσλίαο, εηδηθφηεξεο 
αληηκεηψπηζεο εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε φξνπο πξφζζεηνπο, επξχηεξνπο 
ή επλντθφηεξνπο απφ εθείλνπο πνπ νξίδνληαη ζε παξαπάλσ άξζξν, ε ππφςε ππνρξέσζε 
εηδηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο δελ αλαγλσξίδεηαη σο ηζρπξή απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ν 
Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ απαίηεζε ηεο πιήξνπο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 
 




