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Άρκρο 1. Αντικείμενο τθσ Συγγραφισ  -  Οριςμοί 

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ε.Σ.Υ. είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε 

ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ  των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και με τα ςχζδια και διαγράμματα που ζχουν 

εγκρικεί από τον Εργοδότθ κα εκτελεςτεί  θ καταςκευι του ζργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘ ΚΤΙΙΟΥ ΔΘΜΟΥ 
ΑΘΘΝΑΙΩΝ ΕΡΙ ΤΘΣ ΙΕΑΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΕΓΑΝΩΣΘ ΣΤΕΓΑΣΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-
ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΙΡΕΣ ΚΤΙΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ-
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ» 

Οι όροι  που χρθςιμοποιοφνται ςτα Συμβατικά Τεφχθ κα ζχουν τθν ακόλουκθ ςθμαςία : 

α. Ο όροσ "Ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ ι "Εργοδότθσ", ςθμαίνει το ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

β.Ο όροσ "Επιβλζπων" που μπορεί να αναφερκεί και ωσ "Επίβλεψθ" ι "ΕπιβλζπουςαΥπθρεςία" ι 

"ΔιευκφνουςαΥπθρεςία" ςθμαίνει τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ του ζργου που είναι θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 

ΚΤΙΙΑΚΘΣ ΥΡΟΔΟΜΘΣ 

γ. «Ρροϊςταμζνθ Αρχι» (Εποπτεφουςα Υπθρεςία) είναι θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

ΑΘΘΝΑΙΩΝ που αποφαςίηει για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και τθν 

κατάρτιςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που εποπτεφει τθν εκτζλεςθ του ζργου, αποφαςίηει για 

οποιαδιποτε μεταβολι των όρων τθσ Σφμβαςθσ ι άλλων ςτοιχείων αυτισ. Οι διοικθτικζσ πράξεισ 

τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

δ. Ο όροσ "Ανάδοχοσ" ι "Εργολάβοσ", ςθμαίνει το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ, εργολάβο δθμοςίων 

ζργων, που αναλαμβάνει ζπειτα από δθμοπραςία τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που κακορίηονται 

από τα Συμβατικά Τεφχθ. Επίςθσ τουσ τυχόν νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του, κατάλλθλα 

εξουςιοδοτθμζνουσ να ενεργοφν για λογαριαςμό του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. 

ε. Ο όροσ "Σφμβαςθ" ι ‘’Εργολαβία’’ ι "ΣυμβατικάΤεφχθ" ςθμαίνει τθ ςυμφωνία μεταξφ  τθσ 

Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο 

άρκρο 2. 

ςτ. Ο όροσ "Ε.Σ.Υ." ςθμαίνει τθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
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Άρκρο 2. Συμβατικά  Τεφχθ- Σφμβαςθ 

Σαν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ορίηονται αυτά που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ του ζργου και 

ιςχφουν με τθν ίδια ςειρά προτεραιότθτασ. Θ ςειρά αφτθ αποδίδεται κατωτζρω. 

1) Το ςυμφωνθτικό, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραςχεκειςϊν εξθγιςεων του 
οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με τα άρκρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίωσ ωσ προσ τον 
προςδιοριςμό οικονομικϊν μεγεκϊν με τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ διαμόρφωςε τθν 
προςφορά του, 

2) Θ παροφςα Διακιρυξθ. 
3) Θ Οικονομικι Ρροςφορά. 
4) Το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ  
5) Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 
6) Θ Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Τ.Σ.Υ) με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα  

 Ραραρτιματα τουσ,  
7) Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.).  
8) Ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 

9) Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου 

10) Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

 

 

Άρκρο 3. Ιςχφουςεσ διατάξεισ, Κανονιςμοί  & Ρροδιαγραφζσ 

Για τθ δθμοπράτθςθ το ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων, όπωσ ιςχφουν : 

1) Ο Ν.4412/16 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» όπωσ αυτόσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει 

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

3) Το Ρ.Δ. 171/87 «Πργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε 

κζματα ζργων που εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (τα 

ιςχφοντα άρκρα) 

4) Θ με αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και 
Μεταφορϊν (Bϋ 1746) «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ ζργων» 

5) τθσ με αρικμ.Δ.22/ 4193/2019  Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Βϋ 
4607)Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με 
υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ,  

6) Γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, Εγκφκλιοσ) που διζπει τθν 

εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζςτω κι αν δεν αναφζρονται ρθτά 

παραπάνω. 

Άρκρο 4. Σφμβαςθ Καταςκευισ Ζργου-Αντικείμενο Εργαςιϊν 

Θ Σφμβαςθ ςυνάπτεται ςφμφωνα με τα άρκρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με τθν υπογραφι 
ςυμφωνθτικοφ που πρωτοκολλείται αυκθμερόν ςτο Ρρωτόκολλο του Εργοδότθ. 

Το Συμβατικό Αντικείμενο ςυνίςταται ςτθν ανάλθψθ και εκπλιρωςθ από τον Ανάδοχο όλων των 
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν Σφμβαςθ και τα αναπόςπαςτα Συμβατικά τθσ Τεφχθ. Μεταξφ των 
υποχρεϊςεων αυτϊν περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 

1) Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

2) Θ ςφνταξθ των μελετϊν, ζκδοςθ τυχόν αδειϊν, επιμετριςεων και λοιπϊν τευχϊν και εγγράφων 
που προβλζπονται από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 
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Αντικείμενο του ζργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘ ΚΤΙΙΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ ΕΡΙ ΤΘΣ ΙΕΑΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΕΓΑΝΩΣΘ 

ΣΤΕΓΑΣΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΙΡΕΣ ΚΤΙΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ» είναι ςυνοπτικά το ακόλουκο: 

 Κακαιρζςεισ -Σκυροδζματα 
 Τοιχοποιίεσ – επιχρίςματα 
 Μεταλλικζσ – Ξφλινεσ καταςκευζσ 
 Μονϊςεισ 
 Επενδφςεισ – επιςτρϊςεισ 
 Λοιπά τελειϊματα 
 Εργαςίεσ αφλειου χϊρου 

Σε ςχζςθ με τα υφιςτάμενα Θ/Μ ςυςτιματα των κτιρίων κα γίνουν οι ακόλουκεσ παρεμβάςεισ: 

Ανακαίνιςθ, επζκταςθ και επιςκευι δικτφων, φδρευςθ  δικτφων, αποχζτευςθ δικτφων, κζρμανςθ και 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 
 

Άρκρο 5. Χρόνοσ εγγφθςθσ - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, δθλαδι ο χρόνοσ κατά τον οποίο ο Ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί το ζργο ςε καλι 

κατάςταςθ, ςυντθρϊντασ το, επιςκευάηοντάσ το και επανορκϊνοντασ με δαπάνθ του βλάβεσ ι φκορζσ 

από ςυνθκιςμζνθ χριςθ, ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ βεβαίωςθσ 

περαίωςθσ του ζργου, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 171 του Ν.4412/16.  Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

ορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίαστθσ ςφμβαςθσ προ ΦΡΑ.  

Αν θ εκτζλεςθ του ζργου αναλθφκεί από κοινοπραξία ζχουν ιςχφ εκτόσ των παραπάνω και οι ειδικζσ 

ρυκμίςεισ του άρκρου 140 του ν.4012/16. 

Οι εγγυιςεισ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΚΑΙ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ςφμφωνα με το άρκρο72 του Ν.4412/16 εκδίδονται 

από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ 

και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από 

το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 

και Δανείων. Τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά 

τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντιμετωπίηει αμζςωσ κάκε βλάβθ που κα παρουςιαςκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ 
των κτθρίων (ςτισ υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, ςτισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ ι ςτισ κτθριακζσ υποδομζσ ), 
οποιαδιποτε θμζρα και ϊρα του εικοςιτετραϊρου. Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται όπωσ εντόσ δφο (2) ωρϊν το αργότερο από τθν λιψθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ, να διακζςει 
το απαραίτθτο  προςωπικό για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ. 
Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι τα υλικά επιςκευισ και προετοιμαςίασ κα είναι άριςτθσ  ποιότθτασ από 
αναγνωριςμζνα εργοςτάςια και κα φζρνουν τθν ζνδειξθ CE. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει ςτθν επίβλεψθ όλα τα ςτοιχεία που κα του ηθτθκοφν ςχετικά 
με τθν προζλευςθ των υλικϊν, για να διαπιςτωκοφν θ ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

Άρκρο 6. Αςφάλιςθ ζργου 

Για τθν ζντεχνθ καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 144 του Ν. 4412/16, ο 

Ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται  να αςφαλίηει τθν καταςκευι του ζργου κατά παντόσ 

κινδφνου, περιλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων ηθμιϊν από ανωτζρα βία.  

Άρκρο 7. ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ) 

Δεν προβλζπεται. 
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Άρκρο 8. Απαλλοτριϊςεισ 

Για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω ζργου δε κα απαιτθκοφν απαλλοτριϊςεισ κατά τθν καταςκευι του από τον 

ΚτΕ 

Άρκρο 9. Ζναρξθ εργαςιϊν. Υπεφκυνοσ του Ζργου 

Θ θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν από τθν οποία αρχίηουν οι προκεςμίεσ του ζργου ςυμπίπτει με τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ του Ζργου εγκακιςτά τον εκπρόςωπό του για τθ διεφκυνςθ του ζργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘ ΚΤΙΙΟΥ 

ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ ΕΡΙ ΤΘΣ ΙΕΑΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΕΓΑΝΩΣΘ ΣΤΕΓΑΣΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-

ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΙΡΕΣ ΚΤΙΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ» ςτον 

τόπο του ζργου με μόνιμθ διαμονι ςτθν περιοχι των ζργων, εκείνον που όριςε ςφμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ (Άρκρο 22.Δ). Τα τυπικά προςόντα του εν λόγω 

εκπροςϊπου του Αναδόχου κα είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ του άρκρου 135 και 139 του Ν.4412/16.Θ 

Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται με απόλυτθ κρίςθ τθσ να κάνει αποδεκτό ι όχι τον αντιπρόςωπο και να 

απαντιςει ςχετικά. Σε αρνθτικι απάντθςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει το ταχφτερο να ορίςει άλλον κατάλλθλο 

αντιπρόςωπο. Μζχρι τότε επί τόπου του ζργου κα βρίςκεται ο Ανάδοχοσ. 

Άρκρο 10. Επίβλεψθ των ζργων 

Θ εκτζλεςθ των ζργων κα γίνει υπό τθν επίβλεψθ τθσ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΚΤΙΙΑΚΘΣ ΥΡΟΔΟΜΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

ΑΘΘΝΑΙΩΝ.   Ο ζλεγχοσ των εκτελοφμενων ζργων κα γίνεται κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 

136, του 136Α του 138, του 145, του 146 του Ν.4412/16. Θ άςκθςθ επίβλεψθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν 

μειϊνει τισ ευκφνεσ του  αναδόχου για  τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 

τθν ςφμβαςθ. 

Θ Υπθρεςία Επίβλεψθσ ορίηει μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τον επιβλζποντα μθχανικό του ζργου και 

τισ επιτροπζσ παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν, παραλαβισ φυςικοφ εδάφουσ και χαρακτθριςμοφ εδαφϊν 

όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι αποφάςεισ αυτζσ κοινοποιοφνται ςτον 

Ανάδοχο. 

Άρκρο 11. Υπεργολαβίεσ και Καταςκευαςτικζσ Κοινοπραξίεσ. 

Θ Σφναψθ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ του Αναδόχου και τρίτθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ μπορεί να γίνει  

ςφμφωνα με το άρκρο 165, 166, του Ν.4412/16 και των οριηομζνων ςτο άρκρο 25 τθσ Διακιρυξθσ. 

Άρκρο 12. Μελζτθ ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου 

Θ ςυμμετοχι ςτθν δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι ο ανάδοχοσ 
αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει και κα ςυμμορφωκεί με τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ κακϊσ και τισ πρόςκετεσ 
απαιτιςεισ του ζργου. Ραράλειψθ του αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά 
το ζργο, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του με τισ ςυμβατικζσ 
υποχρεϊςεισ του. 

Αναλυτικότερα ο Ανάδοχοσ αποδζχεται με τθν προςφορά του ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθν 

τοποκεςία των ζργων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ όςον αφορά τισ ςυνκικεσ μεταφοράσ 

προϊόντων ΑΕΚΚ και απόκεςθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τθν φπαρξθ εργατικϊν χεριϊν, 

νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν, το ενδεχόμενο πλθμμυρϊν και 

γενικά όλεσ τισ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι των ζργων, το είδοσ και τα μζςα που κα απαιτθκοφν πριν 

από τθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο των εργαςιϊν και όποια άλλα ηθτιματα που με οποιοδιποτε τρόπο 

μποροφν να επθρεάςουν, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςφμβαςθ, τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ. Ειδικά μελζτθςε 

και ζλαβε υπόψθ του ςτθν προςφορά τον φόρτο και τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων και τθν 
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φπαρξθ και λειτουργία των ζργων και δικτφων κοινισ ωφελείασ (αγωγοφσ, αποχετευτικά γενικά, ΔΕΘ, ΟΤΕ 

κ.λ.π.).  

Σθμειϊνεται ότι οι ευκφνεσ για αλλθλογραφία και ςυνεννοιςεισ που ενδζχεται να χρειαςτοφν με τουσ 

διάφορουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, ανικουν όλεσ ςτον ανάδοχο. Πλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ κα 

γίνονται με γνϊςθ τθσ Επίβλεψθσ. Ζτςι, θ αλλθλογραφία κα γίνεται μζςω τθσ Διευκφνουςασ το ζργο 

Υπθρεςίασ ι με κοινοποίθςθ των εγγράφων ςτθν Επίβλεψθ, τα δε πορίςματα ςυςκζψεων κ.λ.π. κα 

ανακεφαλαιϊνονται ςε ενθμερωτικζσ αναφορζσ και κα υποβάλλονται. 

Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι ενδζχεται να υπάρξουν παρεμβολζσ από Αναδόχουσ άλλων ζργων. Για το 

λόγο αυτό ζλαβε υπόψθ του αυτζσ τισ επιβαρφνςεισ ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ προςφοράσ και ςτο αναλυτικό 

πρόγραμμα καταςκευισ. Καμία τζτοια παρεμβολι δεν κα αποτελζςει βάςθ για πρόςκετθ αποηθμίωςθ του 

Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με όλουσ τουσ άλλουσ Αναδόχουσ κάτω από τισ οδθγίεσ τθσ 

Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ  και αναλαμβάνει  τθν υποχρζωςθ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 

138 του Ν.4412/16 να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε άλλων ζργων ι εργαςιϊν φορζα του 

δθμόςιου τομζα, που είναι δυνατόν να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ του, να 

προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ και εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι διακοπι λειτουργίασ τουσ 

και χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν 

ι διακοπϊν.  

Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να κάνει καλι και πιςτι εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων ςχεδίων και τευχϊν και 

δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ Επίβλεψθσ, να τα τροποποιιςει.  Ο Ανάδοχοσ 

οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ που κρίνει ότι μεταβολι ςχεδίου τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κα απζβαινε από 

τεχνικι και οικονομικι άποψθ ςε όφελοσ του ζργου, να το γνωρίςει ςτον Επιβλζποντα, ο οποίοσ μπορεί να 

αποδεχτεί ι να απορρίψει τθν προτεινόμενθ μεταβολι. 

Άρκρο 13. Τεχνικι διεφκυνςθ του ζργου - Ρροςωπικό του Αναδόχου 

Θ τεχνικι διεφκυνςθ του ζργου διζπεται από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 139 του Ν.4412/2016.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςτον τόπο εκτελζςεωσ του ζργου γραφείο ςτελεχωμζνο με 

ειδικευμζνο και ζμπειρο τεχνικό προςωπικό που χρειάηονται για τθ διεφκυνςθ και παρακολοφκθςθ του 

ζργου, οι οποίοι ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι ηθτθκεί κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ.Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να υποβάλει επίςθσ κατάςταςθ των προςϊπων που κα είναι εξουςιοδοτθμζνα να 

αναπλθρϊνουν τουσ παραπάνω αναφερομζνουσ κατά τθν απουςία τουσ. Οι επιςτάτεσ και εργοδθγοί του 

Αναδόχου πρζπει να είναι ικανοί να τον βοθκοφν ςτθν εκτζλεςθ των ζργων, τισ επιμετριςεισ κλπ. Οι 

εργατοτεχνίτεσ πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ καταλλθλότθτα για το ςκοπό για τον οποίο 

χρθςιμοποιοφνται. 

Θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που κρίνεται 

δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του αναδόχου. 

Άρκρο 14. Συμμόρφωςθ Αναδόχου προσ τθν ςφμβαςθ και τισ διαταγζσ τθσ Υπθρεςίασ 
Επίβλεψθσ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων και των 

λοιπϊν ςτοιχείων τθσ εργολαβίασ, όπωσ και με τισ διαταγζσ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ ςφμφωνα με το 

άρκρο 138 του ν.4412/16.  

Κατ' εξαίρεςθ και ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 138, ςε εξαιρετικά επείγουςεσ περιπτϊςεισ και 
μόνο για εργαςίεσ που αφοροφν τθν αςφάλεια του ζργου λόγω απροβλζπτων ςυνκθκϊν, θ εντολι τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ μπορεί να δίνεται και προφορικά ςτον τόπο των ζργων καταχωρίηεται δε 
αμελλθτί, με ςυνοπτικι αιτιολογία, ςτο θμερολόγιο του ζργου και αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτον 
προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Ρριν από τθν θλεκτρονικι αποςτολι του θμερολογίου του 
ζργου ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία δεν επιτρζπεται θ εκτζλεςθ οιαςδιποτε εργαςίασ. 
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Άρκρο 15. Ροιότθτα υλικϊν  - Ζλεγχοσ 

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 138&159 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα υλικά που κα απαιτθκοφν για 

τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

Θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι του ζργου ι 

ενςωματϊνονται ςε αυτό, γίνεται από ζναν οι περιςςότερουσ τεχνικοφσ που ςτελεχϊνουν τθ διεφκυνςθ 

του ζργου από τθν πλευρά του αναδόχου, ο οποίοσ ςυντάςςει και υποβάλει διλωςθ προσ τθ διευκφνουςα 

υπθρεςία με τθν οποία βεβαιϊνει και τθν αλικεια του περιεχομζνου τθσ. Ραράλειψθ ςφνταξθσ και 

υποβολισ τθσ ςχετικισ διλωςθσ ςυνιςτά κϊλυμα υποβολισ κάκε επόμενου λογαριαςμοφ. 

Αν κατά τθν καταςκευι των ζργων θ επίβλεψθ κεωρεί, ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά δεν πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ  των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία θ 

μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί, τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται αν δεν κρικεί θ 

καταλλθλότθτα τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο, που γίνεται από τα εργαςτιρια τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Υποδομϊν ι Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ι άλλα αναγνωριςμζνα εργαςτιρια. 

Θ δαπάνθ για τισ εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν 

αποδειχκεί θ ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ βαρφνει τον κφριο του 

ζργου και αποδίδεται ςτον ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.  

Άρκρο 16. Μελζτεσ – Άδειεσ ζναρξθσ εργαςιϊν – Ριςτοποιθτικά ελζγχου – Άδειεσ 
λειτουργίασ εγκαταςτάςεων 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να προβαίνει ζγκαιρα ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ προσ τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ (Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ, Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, ΥΡΕΝ, Δ/νςθ Δόμθςθσ Διμου Ακθναίων)  για  
ότι  προβλζπει ι απαιτεί θ νομοκεςία για τθν λιψθ: 

αδειϊν ζναρξθσ εργαςιϊν, οικοδομικϊν αδειϊν, αδειϊν μικρισ κλίμακασ,  μελετϊν και αδειϊν 
τοποκζτθςθσ  ικριωμάτων, αδειϊν και μελετϊν ςκίαςθσ όπου τοποκετοφνται ςκίαςτρα, 
πιςτοποιθτικϊν ελζγχου εγκαταςτάςεων που καταςκευάςκθκαν, αδειϊν λειτουργίασ εγκαταςτάςεων 
κλπ και εν γζνει ςτθν ζκδοςθ αδειϊν και ςτθ ςφνταξθ μελετϊν όπου αυτζσ απαιτοφνται. 

Διευκρινίηεται ότι ο Ανάδοχοσ πρζπει να κάνει όλεσ τισ ενζργειεσ που χρειάηονται ςφμφωνα µε τα 
παραπάνω, και επιπρόςκετα, ζχει τθν υποχρζωςθ να κάνει όςεσ ενζργειεσ χρειάηονται προσ τισ 
επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ (ΔΕΘ, ΟΤΕ κλπ.) για τθν ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ των αντίςτοιχων παροχϊν, τθ 
ρφκμιςθ λεπτομερειϊν παροχϊν και ςφνδεςθσ αυτϊν κλπ. Το κόςτοσ περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ μονάδοσ 
των άρκρων τιμολογίου. 

Ζλεγχοι – Δοκιμζσ Εξοπλιςμοφ 

Για τθν ζγκριςθ τθσ προμικειασ και τθσ εγκατάςταςθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, κα πρζπει να 

προςκομίηονται εγκαίρωσ ςτθν Υπθρεςία τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτι και τα ςχετικά 

πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, ϊςτε να ελζγχεται εάν ο εξοπλιςμόσ είναι ςφμφωνοσ με τα οριηόμενα ςτισ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Ο εξοπλιςμόσ που κα τοποκετείται κα είναι απόλυτα καινοφργιοσ, 

αποκλειομζνων εντελϊσ των ανακαταςκευαςμζνων ςυςτθμάτων.  

Οι ζλεγχοι/δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ οποίεσ προβαίνει θ 

Υπθρεςία ςυνίςτανται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςτουσ ακόλουκουσ ελζγχουσ:  

 Διαδοχικζσ εκκινιςεισ αντλιϊν και κινθτιρων ςτισ επιτρεπόμενεσ ςυχνότθτεσ εκκίνθςθσ,  

 Κραδαςμοί κατά τθ λειτουργία των διαφόρων μθχανιςμϊν,  

 Στάκμθ κορφβου των μθχανθμάτων ςε πλιρθ λειτουργία,  

 Διαρροζσ λιπαντικϊν 
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Θ επιβλζπουςα Υπθρεςία κα προβαίνει όποτε κρίνει ςκόπιμα και με δαπάνθ του Αναδόχου ςε ελζγχουσ 

και δοκιμζσ των καταςκευϊν, ϊςτε να διαπιςτϊνει μεταξφ των άλλων τθν ποιότθτα και τθν 

αποτελεςματικότθτα αυτϊν 

 

Άρκρο 17. Ζλεγχοι – Δοκιμζσ Καταςκευϊν 

Ο ανάδοχοσ κα προβεί με ίδιεσ δαπάνεσ ςε όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που απαιτοφνται από τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ με υποχρεωτικι εφαρμογι ςτα δθμόςια ζργα 

 

Άρκρο 18. Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ 

Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και δικζσ του δαπάνεσ υποχρεϊνεται να προμθκευτεί και μεταφζρει επί 
τόπου του ζργου τον απαραίτθτο εξοπλιςμό δθλαδι όλα τα μθχανιματα, εργαλεία, και προςωρινζσ 
εγκαταςτάςεισ, για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ αν δεν διατίκεται από τον ανάδοχο κα 
ευρίςκεται με μζριμνα και δαπάνεσ αυτοφ, χωρίσ θ υπθρεςία να αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ 
ι ευκφνθ ςχετικά. Πλα τα μθχανιματα κα είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνα, πλιρωσ λειτουργικά, ςε άριςτθ 
κατάςταςθ, επαρκϊσ ςυντθρθμζνα και κατάλλθλα για τθν αςφαλι, ζγκαιρθ και αποτελεςματικι 
εκτζλεςθ του ζργου. 

Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δεν κρικοφν επαρκι τα μθχανικά μζςα 
που προςκομίςτθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ περαίωςθ των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ 
υποχρεϊνεται, να ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα μθχανικό εξοπλιςμό του κλπ, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

Τα φορτθγά, που κα χρθςιμοποιθκοφν, πρζπει να είναι ςκεπαςμζνα κατά τθ μεταφορά των υλικϊν, ενϊ 
υποχρεωτικόσ είναι και ο κατάλλθλοσ προγραμματιςμόσ για αποφυγι μεταφορϊν ςε ϊρεσ αιχμισ και 
κοινισ θςυχίασ. Ειδικότερα, τθν καλοκαιρινι τουριςτικι περίοδο θ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία ζχει 
το δικαίωμα να επιβάλει αναςτολι οποιωνδιποτε μεταφορϊν ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα τθσ 
θμζρασ (για λόγουσ κοινισ θςυχίασ ι αποφυγισ κυκλοφοριακϊν αιχμϊν) χωρίσ εκ τοφτου να προκφπτει 
το οποιοδιποτε δικαίωμα αποηθμίωςθσ του Αναδόχου. 

Για τα αποδεικτικά ςτοιχεία των Μθχανθμάτων ζργων / Εξοπλιςμϊν εργαςίασ ιςχφουν τα κάτωκι: 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ. 2). 

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των 
εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με 
μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : ΡΔ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ 
89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.^ μζροσ Β 
τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.^, μζροσ Β', τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 
και 8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ. 2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 

1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 
2. Άδεια κυκλοφορίασ 
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Β', 

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

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - 
εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται 
τα αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  
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7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 
και αρ.4. παρ.7 ).  

 

Άρκρο 19. Ρροκεςμία Αποπεράτωςθσ-  Χρονοδιάγραμμα-  Ενδεικτικζσ / Αποκλειςτικζσ 
Τμθματικζσ Ρροκεςμίεσ- Αναλυτικό Ρρόγραμμα- Ημερολόγιο - Ρρόοδοσ των εργαςιϊν - 
Ροινικζσ ριτρεσ 

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016. 

Θ ολικι προκεςμία αποπερατϊςεωσ του ζργου ορίηεται ςε 12 (δϊδεκα) μινεσ.  
 
Ο Ανάδοχοσ μζςα ςε είκοςι (20) μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και 
υποβάλλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, το οποίο τθρεί τισ 
προβλζψεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου ιδίωσ, αναφορικά με 
τθν καταςκευαςτικι αλλθλουχία, τθσ καταςκευαςιμότθτα τθσ μεκοδολογίασ και τθσ επίτευξθ των 
χρονικϊν οροςιμων τθσ ςφμβαςθσ. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του 
ζργου. Αν θ ζγκριςθ δεν γίνει μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία ι αν μζςα ςτθν προκεςμία αυτιν δεν 
ηθτιςει γραπτά θ διευκφνουςα υπθρεςία διευκρινίςεισ ι αναμορφϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ, το 
χρονοδιάγραμμα κεωρείται ότι ζχει εγκρικεί από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι του ζργου, εκτόσ αν τοφτο ζχει 
ςυνταχκεί κατά παράβαςθ των αναφερομζνων ςτθν διακιρυξθ.  
Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται, όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το αντικείμενο 
ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν. Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να 
κακυςτεριςει πζρα των τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ μθ τιρθςθ των 
ανωτζρω προκεςμιϊν με υπαιτιότθτα του αναδόχου ςυνεπάγεται τθν επιβολι των διοικθτικϊν και 
παρεπόμενων χρθματικϊν κυρϊςεων, αποτελεί λόγο ζκπτωςθσ του αναδόχου και αποτελεί πεικαρχικό 
αδίκθμα για τα αρμόδια όργανα του φορζα καταςκευισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 141 
του ν.4412/2016. 
Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Το 
χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου, θ οποία κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 
πάντωσ, ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. Το χρονοδιάγραμμα 
ςυντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα, που περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των 
ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι  
ζκκεςθ. 
 

Ο ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν πάροδο τθσ 
προκεςμίασ τθσ παρ. 2 του άρκρου 138 του ν.4412/2016 να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του 
εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και 
μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί κάκε φορά επαρκι ςυνεργεία τεχνικϊν και εργατϊν και μθχανικά 
μζςα καταςκευισ ι να εργαςκεί υπερωριακά και τισ Κυριακζσ και γιορτζσ και να καταρτίηει νυκτερινά 
ςυνεργεία, χωρίσ να ζχει δικαίωμα για το λόγο αυτό ςε πρόςκετθ αποηθμίωςθ, αν αυτό κρικεί απαραίτθτο 
για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων ςφμφωνα προσ το παραπάνω πρόγραμμα προόδου τουσ. Θ 
Επιβλζπουςα Υπθρεςία, αν κρίνει ότι ο ρυκμόσ προόδου των ζργων δεν είναι ικανοποιθτικόσ και 
ςφμφωνοσ με το πρόγραμμα εργαςιϊν, μπορεί να απαιτιςει από τον Ανάδοχο να αυξιςει τον αρικμό των 
ςυνεργείων του, τισ υπερωρίεσ τισ εργάςιμεσ μζρεσ και τον αρικμό των μθχανθμάτων και γενικά να πάρει 
όλα τα μζτρα που επιβάλλονται για τθν επιτάχυνςθ τθσ προόδου των ζργων. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να 
λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του κτθρίου ςτο οποίο εκτελεί εργαςίεσ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ, χωρίσ 

πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art141
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art138_2
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Θ μθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου προσ τισ παραπάνω εντολζσ και θ αποδειγμζνα αδικαιολόγθτθ 

κακυςτζρθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει ςτον Εργοδότθ το δικαίωμα 

να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να ςτεριςει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα ςυνζχιςθσ του ζργου, ςε 

εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 145 του Ν.4412/16. Θ μθ άςκθςθ των παραπάνω 

δικαιωμάτων του  Εργοδότθ, δεν  απαλλάςςει  τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε υποχρζωςθ που προκφπτει 

από τθ ςφμβαςθ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθρείται από τον ανάδοχο θλεκτρονικό θμερολόγιο ςε ελεφκερο λογιςμικό 
ευρείασ χριςθσ. Το τεχνικό ςτζλεχοσ του άρκρου 139, που τθρεί με εντολι του αναδόχου το θμερολόγιο, 
γνωςτοποιείται μετά από τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία. Το θμερολόγιο 
ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ: 
α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, 
β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το προςωπικό ςε 
θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 
γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ ταυ εργοδότθ, 
δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν, αναφορά ςτισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει πρόοδοσ ι δεν 
εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι, 
ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ, 
ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ, 
η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων, κακϊσ και τροποποιιςεισ ι προβλιματα με τισ ρυκμίςεισ και τον 
ςχετικό εξοπλιςμό, 
θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 
κ) οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, 
ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν κακυςτεριςεισ, 
κακϊσ και ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν, 
ια) οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, 
ιβ) ζκτακτα περιςτατικά, 
ιγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ, και 
ιδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 
 
2. Το θμερολόγιο του ζργου υπογράφεται με ψθφιακι υπογραφι από τον τθροφντα αυτό και 
αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ςτον επιβλζποντα του 
ζργου. Ο επιβλζπων του ζργου ελζγχει και διορκϊνει το θμερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προσ 
ζγκριςθ ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν. 
 
3. Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ελζγχει τισ εγγραφζσ και δφναται να απορρίψει όςεσ εξ 
αυτϊν κρίνει ωσ ανακριβείσ, ενϊ μπορεί να χορθγιςει εντολι προσ τον ανάδοχο για τθν εγγραφι ςτο 
θμερολόγιο και άλλων ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο 
ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον 
κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ηθτθκεί από τθ διευκφνουςα υπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι 
καταςτάςεισ με ςκαριφιματα, φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ 
οπτικϊν μζςων. Σε μεγάλα ζργα, για κάκε εργοτάξιο ςε διακριτι γεωγραφικι ενότθτα πρζπει να 
τθροφνται χωριςτζσ θμεριςιεσ αναφορζσ προόδου ι θμερολόγιο, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ. Στισ περιπτϊςεισ μικρϊν ζργων, θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί να ορίςει τθν τιρθςθ 
του θμερολογίου κατά άλλον ςυνοπτικότερο τρόπο, τθν τιρθςι του κατά εβδομάδα ι άλλο χρονικό 
διάςτθμα ι και τθ μθ τιρθςθ θμερολογίου. 
Σε εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 146 του Ν.4412/16  ςε περίπτωςθ παράλειψθσ τθσ 
υποχρζωςθσ του αναδόχου για κακθμερινι τιρθςθ θμερολογίου, επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα του 
ποςοφ των #200 (διακοςίων) ευρϊ# για κάκε θμζρα παράλειψθσ. Θ ειδικι ποινικι ριτρα επιβάλλεται από 
τθ διευκφνουςα υπθρεςία, φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ του προϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο επιβλζπων 
αναφζρει εγγράφωσ τθν παράλειψθ τιρθςθσ. 
 
5. Οι εγγραφζσ του θμερολογίου δεν αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ για τα γεγονότα που καταγράφονται ςε 
αυτό, ςυνεκτιμϊνται όμωσ ςε ςυνδυαςμό με τα λοιπά ζγγραφα, εφόςον τοφτο φζρει βεβαία χρονολογία, 
που αποδεικνφει τον χρόνο ςφνταξισ του. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art139


 
-12- 

 

Οι ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι:  

 1θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία  

Πχι αργότερα από είκοςι (20) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ζχει ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ το Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ 

του Ζργου " 

Ρζραν τθσ 1θσ ενδεικτικισ τμθματικισ προκεςμίασ, ουδεμία άλλθ ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία 

υλοποίθςθσ του ζργου προβλζπεται. 

Οι αποκλειςτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι:  

 1θ Αποκλειςτικι  τμθματικι προκεςμία  

Πχι αργότερα από τριάντα (30) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να εκκινιςει το ζργο 

Ρζραν τθσ 1θσ αποκλειςτικισ τμθματικισ προκεςμίασ, ουδεμία άλλθ ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία 

υλοποίθςθσ του ζργου προβλζπεται. 

 

Για τθν παράβαςθ των προκεςμιϊν του ζργου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 148 του Ν.4412/16.  

Οι ποινικζσ ριτρεσ, που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ ςυνολικισ προκεςμίασ δεν 
επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Μετά τθν πάροδο των προκεςμιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 160 του Ν.4412/16 ιτοι αν ο ανάδοχοσ: 

i. κακυςτεριςει υπαίτια, πζραν του μθνόσ από τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν ι τθν υποβολι του αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα 

ςτθ ςφμβαςθ, 

ii. ι υπερβεί με υπαιτιότθτά του, για χρόνο περιςςότερο του μθνόσ, τον προβλεπόμενο ςτθ ςφμβαςθ 

χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργοταξιακισ του ανάπτυξθσ,  

iii. ι υπερβεί με υπαιτιότθτά του, κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ, ζςτω και μία αποκλειςτικι 

προκεςμία του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, 

ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Άρκρο 20. Εντοπιςμόσ και απομάκρυνςθ ςτοιχείων αμιάντου – Ριςτοποιιςεισ εταιρειϊν 
αποξιλωςθσ αμιάντου 

Με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να είναι ζτοιμοσ ϊςτε, ςε εφαρμογι τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, να εκτελζςει αυτοψίεσ ςτα προσ κατεδάφιςθ κτίςματα ι τμιματα κτιςμάτων ι 

καταςκευϊν και να εντοπίςει, ςε ςυνεργαςία με πιςτοποιθμζνθ εταιρεία για εργαςίεσ αποξιλωςθσ και 

αποκομιδισ αμιάντου, τισ κζςεισ φπαρξθσ ςτοιχείων αμιάντου. Οι αυτοψίεσ αλλά και θ επίβλεψθ του 

ζργου εν γζνει, κα εκτελεςκοφν από διπλωματοφχο μθχανικό που κα προςλθφκεί με μζριμνα, δαπάνεσ 

και ευκφνθ του Αναδόχου.   

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία επιπλζον αμοιβι για τισ ωσ άνω αυτοψίεσ. 

Εν ςυνεχεία ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να ςυντονίςει και να διεκπεραιϊςει με δικι του ευκφνθ: 

1. Τθ ςφνταξθ ςχεδίου δράςθσ, τθν υποβολι του ςτθν οικία Ρεριφερειακι ενότθτα και τθν ζκδοςθ 
 ζγκριςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν αποξιλωςθσ αμιαντοφχων υλικϊν, κακϊσ και τθν  κοινοποίθςι του 
ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

2. Τθ ςφνταξθ γραπτισ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου (ΓΕΕΚ)  
3. Το ζργο αποξιλωςθσ των αμιαντοφχων υλικϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
4. Το ζργο ςυςκευαςίασ, ςιμανςθσ και ςτοίβαξθσ των αμιαντοφχων υλικϊν ςε κατάλλθλο φορτθγό.  
5. Τθν απορρφπανςθ και  τον κακαριςμό του χϊρου που πραγματοποιικθκε θ αποξιλωςθ  
6. Τθ διενζργεια μετριςεων κακαρότθτασ του χϊρου  
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7. Τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν κακαρότθτασ του χϊρου από πιςτοποιθμζνο από τον ΕΣΥΔ κατά ISO 
17025 εργαςτιριο,  μετά το πζρασ των εργαςιϊν  

8. Τθ μεταφορά των αμιαντοφχων υλικϊν ςε εγκεκριμζνο χϊρο υγειονομικισ ταφισ του εξωτερικοφ 
και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ τελικισ διάκεςθσ 

Θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία κα ενθμερϊνεται εγγράφωσ για τον εντοπιςμό ςτοιχείων αμιάντου ςτα προσ 

κατεδάφιςθ κτίςματα ι τμιματα κτιςμάτων ι καταςκευϊν. Θ ζναρξθ των εργαςιϊν αποξιλωςθσ και 

αποκομιδισ αμιάντου κα γίνεται μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ. Οι ωσ άνω 

εργαςίεσ κα πλθρωκοφν απολογιςτικά. Χωρίσ εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ εργαςίεσ αποξιλωςθσ 

και αποκομιδισ αμιάντου δεν κα αποηθμιϊνονται.   

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ςτθ διάρκεια εκτελζςεωσ του ζργου διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ αφανϊν 

εμποδίων οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία και να περιμζνει τισ κατάλλθλεσ 

οδθγίεσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου. Κακυςτζρθςθ ι τροποποίθςθ ι ματαίωςθ των εργαςιϊν για 

το λόγο αυτό δεν δθμιουργεί ςτον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα αποηθμιϊςεωσ, εννοείται όμωσ ότι ςε αυτι 

τθν περίπτωςθ για τον Εργοδότθ είναι υποχρεωτικι ανάλογθ παράταςθ τθσ προκεςμίασ.   

Πταν τελειϊςει θ απομάκρυνςθ του αμιάντου από το εργοτάξιο, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

υποβάλλει ςτον Εργοδότθ τα αποδεικτικά ςτοιχεία (ηυγολόγια, δελτία φορτωτικϊν αποςτολϊν κ.λ.π. 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί το πραγματικό βάροσ των μεταφερόμενων επικινδφνων υλικϊν. 

Ο Ανάδοχοσ δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα για τισ παραπάνω εργαςίεσ, γιατί θ δαπάνθ τουσ περιλαμβάνεται 

ςτα άρκρα τιμολογίου τθσ προςφοράσ.  Θ παράδοςθ των παραπάνω ςτοιχείων αποτελεί προχπόκεςθ για 

τθ ςφνταξθ των επιμετριςεων των λογαριαςμϊν, των πρωτοκόλλων παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν (ΡΡΑΕ) 

και του πρωτοκόλλου προςωρινισ παραλαβισ του ζργου.  

Οι ςυνεργαηόμενεσ με τον Ανάδοχο εταιρείεσ αποξιλωςθσ και διαχείριςθσ αμιάντου οφείλουν να 

διακζτουν τισ παρακάτω άδειεσ / ςυνεργαςίεσ: 

 Άδεια για άςκθςθ δραςτθριότθτασ Ε.Α.Κ. (Επιχειριςεισ Αφαίρεςθσ Κατεδάφιςθσ Αμιάντου) από τθ 

Γενικι Δ/νςθ Συνκθκϊν και Υγιεινισ τθσ Εργαςίασ του Υπουργείου Εργαςίασ  

 Αποδεικτικό καταχϊρθςθσ ςτο Μθτρϊο Φορζων Διαχείριςθσ Επικινδφνων Αποβλιτων. 

 Άδεια ςυλλογισ – μεταφοράσ επικινδφνων αποβλιτων (ζκδοςθ από το αρμόδιο τμιμα του Υ.Ρ.ΕΝ) 

 Συνεργαςία  με διαπιςτευμζνο για δειγματολθψίεσ και ανάλυςθ εργαςτιριο κατά ΕΛΟΤ ΕNISO 
17025:2005. 

 Συνεργαςία, με αδειοδοτθμζνθ εγκατάςταςθ τθσ αλλοδαπισ για τθν τελικι διάκεςθ των 
επικινδφνων αποβλιτων. 

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων για τθ ςυλλογι και μεταφορά των 
επικινδφνων αποβλιτων.  

Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι για τθν αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ αμιάντου ιςχφουν μεταξφ άλλων οι 

ακόλουκεσ διατάξεισ: 

 Το Ρ.Δ. 212/2006, (ΦΕΚ Αϋ212/2006): Ρροςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αμίαντο 
κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε με τθν οδθγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τθν οδθγία 2003/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου  

 Θ ΚΥΑ 4229/395/13 (ΦΕΚ-318/Β/15-2-13): Ρροχποκζςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των 
επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται με τθν εκτζλεςθ κατεδαφιςτικϊν ζργων και εργαςιϊν 
αφαίρεςθσ αμιάντου ι/και υλικϊν που περιζχουν αμίαντο από κτίρια, καταςκευζσ, ςυςκευζσ, 
εγκαταςτάςεισ και πλοία, κακϊσ επίςθσ και με εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επικάλυψθσ και εγκλειςμοφ 
αμιάντου ι/και υλικϊν που περιζχουν αμίαντο 

Άρκρο 21. Αδειοδοτιςεισ 

Ο Ανάδοχοσ του καταςκευισ του παρόντοσ ζργου υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ και ευκφνθ να 

ανακεωριςει ι ενθμερϊςει τθν αντίςτοιχθ εγκεκριμζνθ άδεια δόμθςθσ του οικείου ζργου ςφμφωνα με τισ 
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τελικζσ μελζτεσ καταςκευισ του ζργου τισ υποδείξεισ των επιβλεπόντων μθχανικϊν τισ υποδείξεισ τθσ 

Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τθν Ελλθνικι Νομοκεςία.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του μζριμνα και ευκφνθ να προβεί ςτθν ζκδοςθ του ςυνόλου των 
μελετϊν, εγκρίςεων και αδειοδοτιςεων προκειμζνου να υλοποιθκοφν οι εργαςίεσ που περιλαμβάνονται 
ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ μελζτθσ για όλα τα κτίρια που περιλαμβάνονται ςτθν προκιρυξθ, ςφμφωνα με 
τθν Ελλθνικι νομοκεςία, με το τιμολόγιο, τον προχπολογιςμό και τισ τεχνικζσ περιγραφζσ τθσ παροφςθσ 
προκιρυξθσ. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςχετικά με τισ κατά νόμο μελζτεσ/άδειεσ αναφζρονται: άδειεσ δόμθςθσ, 
οικοδομικζσ άδειεσ, εγκρίςεισ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ, μελζτθ και άδεια τοποκζτθςθσ 
ικριωμάτων, άδεια κατάλθψθσ πεηοδρομίου, μελζτεσ ςκίαςθσ κ.α. 

Σχετικά με τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ αναφζρονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά οι εγκρίςεισ από 
αρμόδιουσ φορείσ όπωσ  Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ, Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, ΥΡΕΝ, Οργανιςμοί Κοινισ 
Ωφζλειασ, Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία κ.α. 

Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κα χορθγιςει τα ςτοιχεία που διακζτει προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν οι 
προαναφερόμενεσ μελζτεσ/εγκρίςεισ/ αδειοδοτιςεισ. 

Ειδικά για τισ θλεκτρομθχανολογικζσ μελζτεσ κα εκπονθκοφν όλεσ όςεσ αναφζρονται ςτο τιμολόγιο, τον 
προχπολογιςμό και τισ τεχνικζσ περιγραφζσ τθσ παροφςθσ προκιρυξθσ. Ιδιαίτερα, κα εκπονθκοφν από τον 
Ανάδοχο οι μελζτεσ φωτοτεχνίασ από τισ οποίεσ κα προκφψουν τα ακριβι φωτοτεχνικά ςτοιχεία, βάςει 
των οποίων κα γίνει και θ επιλογι των φωτιςτικϊν ςωμάτων για κάκε χϊρο. Οι Θ/Μ μελζτεσ που κα 
εκπονθκοφν από τον Ανάδοχο, ςτο ςτάδιο τθσ καταςκευισ του ζργου, κα κατατεκοφν ςτθ Δ/νςθ Δόμθςθσ 
(Ρολεοδομία) του Διμου Ακθναίων από τον ίδιο, προκειμζνου να  ανακεωρθκοφν οι  εγκεκριμζνεσ 
οικοδομικζσ άδειεσ και  να ενθμερωκοφν οι φάκελοί τουσ. 

Θ δαπάνθ για τθν ανακεϊρθςθ ι τθν ενθμζρωςθ των Θ/Μ μελετϊν (ςχζδια και τεφχθ), λόγω των 
απαραίτθτων αλλαγϊν που κα προκφψουν ςτισ Θ/Μ εργαςίεσ κατά τθν υλοποίθςθ, για τθν ορκι εκτζλεςθ 
τθσ οικείασ ςφμβαςθσ ςε ςχζςθ με τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ Δ/νςθσ Δόμθςθσ (Ρολεοδομία) του Διμου 
Ακθναίων, κακϊσ και θ δαπάνθ για όλεσ τισ ςχετικζσ εγκρίςεισ και ςυνδζςεισ (τθλεφϊνου - data, 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ, φυςικοφ αερίου, αποχζτευςθσ κλπ) περιλαμβάνεται ςτα ςχετικά άρκρα 

Άρκρο 22. Απομάκρυνςθ των  άχρθςτων υλικϊν. 

Τα προϊόντα εκςκαφισ, κατεδαφίςεων - κακαιρζςεων (μπάηα) κα απομακρφνονται χωρίσ κακυςτζρθςθ. 

Τα άχρθςτα υλικά κα απομακρφνονται ζςτω και τμθματικά, ϊςτε να περιοριςτεί όςο είναι δυνατό το 

χρονικό διάςτθμα υπάρξεωσ τθσ ανωμαλίασ ςτθν κυκλοφορία πεηϊν, οχθμάτων κλπ που προζρχεται από 

αυτό.   

Θ εργαςία απομακρφνςεωσ των προϊόντων κατεδάφιςθσ πρζπει να εκτελείται από τον Ανάδοχο χωρίσ 

αντίρρθςθ και άςχετα από το αν θ ποςότθτα είναι μεγάλθ ι μικρι.  

Το κόςτοσ μεταφοράσ (εκτόσ των άρκρων που αναφζρεται ρθτά ότι περιλαμβάνεται ςτα αντίςτοιχα 
άρκρα του τιμολογίου μελζτθσ) και διαχείριςθσ των ΑΕΚΚ κα πλθρωκεί απολογιςτικά. Το  κονδφλιο των 
ΓΕ+ΟΕ απολογιςτικϊν εργαςιϊν επιδζχεται ζκπτωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 126 του ν.4412/2016. 

Θ διαχείριςθ των προϊόντων κατεδάφιςθσ οφείλει να γίνει μζςω εγκεκριμζνων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ. Θ παραπάνω υποχρζωςθ περιλαμβάνεται ρθτά ωσ όροσ ςτθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου. 

Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι για τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων 

(Α.Ε.Ε.Κ.) ιςχφουν :  

 Ο Νόμοσ 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ροινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με τθν 

Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Ρλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ  αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2008/98/ΕΚ - φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. “  
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 θ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεφχοσ Β’) “Μζτρα, όροι και 

πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δθμόςια ζργα θ παράγραφοσ 3β του άρκρου 7 , κακϊσ 

και  

 θ  ερμθνευτικι εγκφκλιοσ αυτισ με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκφκλιοσ του Υπ. Ρεριβ. Ενεργ. &Κλιμ. 

Αλ. “Διαχείριςθ περίςςειασ υλικϊν εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα - Διευκρινίςεισ 

επί των απαιτιςεων τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).  

Άρκρο 23. Ανακαταςκευι οδοςτρωμάτων - πεηοδρομίων 

Θ αποκατάςταςθ των φκορϊν ςτα πεηοδρόμια που προκαλοφνται από τισ εργαςίεσ καταςκευισ του 

οικείου ζργου κα γίνεται αμζςωσ μετά το πζρασ των εν λόγω εργαςιϊν.  Τονίηεται ιδιαίτερα θ υποχρζωςθ 

του Αναδόχου  να  προβαίνει  ςτθν  άμεςθ και πλιρθ αποκατάςταςθ των πεηοδρομίων. 

Θ τφπανςθ κα πρζπει να γίνεται απαραίτθτα με δονθτικι πλάκα για να αποφευχκεί μελλοντικι 

καταςτροφι των πεηοδρομίων από κακιηιςεισ για τθν οποία ο Ανάδοχοσ φζρει τθν ευκφνθ και είναι 

υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει με δικά του ζξοδα.  

Άρκρο 24. Ρλθμμελισ καταςκευι των  ζργων -  Κακοτεχνίεσ 

Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε εργαςία 

παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν ειδικι 

διαταγι τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Με τθν ειδικι διαταγι προςδιορίηονται τα ελαττϊματα, 

κακορίηεται αν είναι ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ προκεςμία για τθν 

αποκατάςταςι τουσ. Στθν αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν 

εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ 

αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ με τθν ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ 

τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ θ διαταγι μπορεί 

να περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό του ελαττϊματοσ. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί κατά τθν παραλαβι των ζργων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 170 και θ διαπίςτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ των ελαττωμάτων γίνεται από τθ διευκφνουςα 

υπθρεςία. 

Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία (ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ν.4412/16) όταν οι 

εργαςίεσ του είναι κατά ςφςτθμα κακότεχνεσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται ςτισ 

προδιαγραφζσ. Για να κθρυχκεί ο Ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, 

τουλάχιςτον μία φορά, θ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 159 για τθν αποκατάςταςθ των 

κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν, θ 

ζνςταςθ του αναδόχου.  

Άρκρο 25. Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι του 
ζργου (ΣΑΥ και ΦΑΥ) 

Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ  

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και 
κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου ι 
ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
Σχετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι 
μελζτθ, όπωσ ςτατικι ικριωμάτων και μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων και να λαμβάνει όλα τα 
ςχετικά μζτρα. Ο ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκαλείται 
προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για 
τθν καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ, 
ςφμφωνα με το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ υπό ςτοιχεία ΔΙΡΑΔ/οικ. 
177/2.3.2001 (Β’ 266), ΔΕΕΡΡ/85/14.5.2001 (Β’ 686) και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β’ 16) αποφάςεισ του 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art159
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Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, ανάλογα με τισ προβλζψεισ του 
χρονοδιαγράμματοσ των εργαςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι 
άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ του ζργου (άρκρο 138 
ν.4412/2016. 

1. Σφςτθμα Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Υγείασ εργαςίασ  (ΣΟΔΑΥΕ). 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόςει το ΣΟΔΑΥΕ ςτο ζργο ϊςτε να περιοριςτεί ο εργαςιακόσ κίνδυνοσ ςτο 

ελάχιςτο. Ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το ΣΟΔΑΥΕ ορίηονται οι εξισ :  

1.1. Διλωςθ πολιτικισ αςφάλειασ εργαςίασ του αναδόχου. 

1.2. Οριςμόσ τεχνικοφ αςφαλείασ, ςυντονιςτι αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ. Ειδικότερα και λόγω 

τθσ ςπουδαιότθτασ των κεςμϊν αυτϊν, τα προςόντα και κακικοντα των ατόμων τα οποία κα παρζχουν τισ 

υπθρεςίεσ του τεχνικοφ αςφαλείασ, ςυντονιςτι κεμάτων αςφαλείασ και υγείασ, κακϊσ και του γιατροφ 

Εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ (Ν. 1568/85, Ρ.Δ. 17/96, Ρ.Δ. 

305/96, Ρ.Δ. 294/88). Θ ανάκεςθ των κακθκόντων του τεχνικοφ αςφαλείασ και ςυντονιςτι αςφάλειασ και 

υγείασ τθσ Εργαςίασ κακϊσ και του γιατροφ Εργαςίασ γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία και ςτο αρμόδιο Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ. του Σ.ΕΡ.Ε. Για τθ κάλυψθ των αναγκϊν του ςε 

υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφαλείασ, ςυντονιςτι αςφαλείασ και γιατροφ Εργαςίασ, μετριςεισ, αναπροςαρμογι 

ι και εκπόνθςθ του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ του εργαςιακοφ κινδφνου, εκπαίδευςθ 

προςωπικοφ, κλπ ο ανάδοχοσ μπορεί να ςυμβάλλεται με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ι/και με ειδικά 

αδειοδοτθμζνθ (ΡΔ 95/99, ΡΔ 17/96) από το Υπουργείο Εργαςίασ Εξωτερικι Υπθρεςία Ρροςταςίασ και 

Ρρόλθψθσ του επαγγελματικοφ Κινδφνου (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ). 

1.3. Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων προςωπικοφ αναδόχου για κζματα ΑΥΕ 

1.4. Οργάνωςθ υπθρεςιϊν ΑΥΕ υπεργολάβων  

1.5. Εκπόνθςθ διαδικαςιϊν αςφαλείασ . Κατ’ ελάχιςτον απαιτοφνται διαδικαςίεσ για: 

 Αναφορά ατυχιματοσ  

 Διερεφνθςθ των ατυχθμάτων και τιρθςθ αρχείων βάςθ τθσ νομοκεςίασ  

 Αντιμετϊπιςθ ζκτατθσ ανάγκθσ  

 Χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ  

 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ  

 Ιατρικζσ εξετάςεισ εργαηομζνων  

1.6.  Κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν π.χ. για βοθκθτικζσ καταςκευζσ όπου τζτοια μελζτθ προβλζπεται από τθ 

νομοκεςία ι προτείνεται από το ΣΑΥ τθσ μελζτθσ ι τθσ καταςκευισ. 

1.7.  Διαδικαςίεσ Επικεωριςεων  

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίηει τθν τακτικι επικεϊρθςθ των χϊρων του εξοπλιςμοφ των 

μεκόδων και των πρακτικϊν εργαςίασ ςε εβδομαδιαία βάςθ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ νομοκεςία ι το 

απαιτοφν οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ λιψθ μζτρων για τθν 

επανόρκωςθ των επικίνδυνων καταςτάςεων που επιςθμαίνονται. Οι επικεωριςεισ πρζπει να 

τεκμθριϊνονται γραπτά. 

1.8. Άλλεσ προβλζψεισ  

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

Σ.ΕΡ.Ε. 

 Κατάρτιςθ προγράμματοσ και υλοποίθςθ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςε κζματα ΑΥΕ  

 Οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ προσ εφαρμογι από όλουσ τουσ εργαηομζνουσ ςτο εργοτάξιο  

 Ρρόβλεψθ για ςφγκλθςθ μθνιαίων ςυςκζψεων για κζματα ΑΥΕ με τον ςυντονιςτι ΑΥΕ και τουσ 

υπεργολάβουσ παρουςία του τεχνικοφ αςφαλείασ και του ιατροφ Εργαςίασ. 

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

Ο ςυντονιςτισ αςφαλείασ και υγείασ του ζργου υποχρεοφται να κάνει τθν ανακεϊρθςθ του Σχεδίου και 

του Φακζλου Αςφάλειασ  και Υγείασ τθσ Μελζτθσ να παρακολουκεί τισ εργαςίεσ όςον αφορά κζματα 

Α.Υ.Ε. και ςυντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροςαρμόηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, ςτο δε (ΦΑΥ) εμπεριζχονται οι 

ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει. Συνεπϊσ ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ 
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ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά και παραδίδεται με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου ςτον ΚτΕ ενθμερωμζνοσ ϊςτε 

να περιζχει τα πραγματικά ςτοιχεία του ζργου, ζτςι όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε. Σε περίπτωςθ που δεν 

ζχει παραδοκεί από τθ Υπθρεςία ΣΑΥ και ΦΑΥ ςτον ανάδοχο  μαηί με τθν τεχνικι μελζτθ , αυτόσ 

υποχρεοφται  ςτθν ςφνταξθ  των αδαπάνωσ για το δθμόςιο. 

2.    Το ΣΑΥ πρζπει  να περιζχει  τα εξισ: 

2.1. Γενικά 

  Είδοσ Ζργου  και χριςθ αυτοφ  

  Σφντομθ περιγραφι   του ζργου 

  Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου 

  Στοιχεία  του κυρίου  του ζργου 

  Στοιχεία  του υπόχρεου για τθν εκπόνθςθ  του ΣΑΥ 

2.2. Ρλθροφορίεσ για υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ . 

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

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

2.5. Κακοριςμό των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και τρόπου αποκομιδισ αχριςτων . 

2.6. Συνκικεσ αποκομιδισ επικινδφνων υλικϊν . 

2.7. Διευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ, εςτίαςθσ και Αϋ Βοθκειϊν . 

2.8. Μελζτεσ καταςκευισ ικριωμάτων που δεν περιγράφονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ π.χ. ειδικοί τφποι  

ικριωμάτων, αντιςτθρίξεισ μεγάλων ορυγμάτων, ι επιχωμάτων κλπ και διατάξεισ για πρόςδεςθ κατά τθν  

εργαςία ςε φψοσ. 

2.9. Καταγραφι ςε πίνακα των φάςεων και υποφάςεων εργαςιϊν του ζργου, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο 

χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου. 

2.10. Τθν καταγραφι ςε πίνακα των κινδφνων, των πθγϊν κινδφνων και τθσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ 

κάκε φάςθσ και υποφάςθσ του ζργου με κλιμάκωςθ τθσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ π.χ.  

Χ= Χαμθλι εκτίμθςθ κινδφνου  

Μ= Μζτρια εκτίμθςθ κινδφνου  

Υ= Υψθλι εκτίμθςθ κινδφνου   

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

απορρζοντεσ κίνδυνοι 

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

2.12. Για τον εναπομζνοντα εργαςιακό κίνδυνο κα πρζπει να αναφζρονται ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν 

πρόλθψθ του, κακϊσ και ειδικά μζτρα για εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ (Ραράρτθμα ΙΙ του 

άρκρου 12 του Ρ.Δ. 305/96). 

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

3.1.   Γενικά: 

 Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ  

 Ακριβι διεφκυνςθ του ζργου  

 Αρικμό αδείασ  

 ςτοιχεία του κυρίου του ζργου  

 ςτοιχεία του ςυντονιςτι αςφαλείασ και υγείασ που κα ςυντάξει τον ΦΑΥ  

3.2.   Στοιχεία από το μθτρϊο του ζργου : 

 τεχνικι περιγραφι του ζργου  

 παραδοχζσ μελζτθσ  

 τα ςχζδια “ωσ καταςκευάςκθ” 
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3.3. Οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ, τα οποία κα πρζπει να λαμβάνονται 

υπόψθ κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου, π.χ. 

εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, μετατροπισ, κακαριςμοφ κλπ 

Ενδεικτικά οι οδθγίεσ και τα ςτοιχεία αυτά αναφζρονται ςτον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των διαφόρων 

εργαςιϊν, ςτθν αποφυγι κινδφνων από τα διάφορα δίκτυα (φδρευςθσ, θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατμοφ 

κλπ) ςτθν πυραςφάλεια κλπ 

3.4.  Εγχειρίδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ του ζργου. 

Το ανωτζρω περιλαμβάνει  

 Τον κανονιςμό λειτουργίασ του ζργου π.χ. όλα τα ςτοιχεία που κα αφοροφν τθ χριςθ του ζργου από 

τουσ χριςτεσ, βαςικά ενθμερωτικά φυλλάδια κατάλλθλα και επαρκι που κα διανεμθκοφν ςτουσ χριςτεσ 

ϊςτε κάκε χριςτθσ να γνωρίηει πωσ κα χρθςιμοποιιςει το ζργο και τι κα κάνει ςε περίπτωςθ ζκτατων 

γεγονότων.  

 Οδθγίεσ λειτουργίασ για το προςωπικό λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του ζργου π.χ. οδθγίεσ χριςθσ 

του ακινιτου και κινθτοφ εξοπλιςμοφ που ανικει ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργολαβία ςε ςυνκικεσ κανονικισ 

λειτουργίασ και ςε ςυνκικεσ ζκτακτου περιςτατικοφ κλπ. 

 Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ του ζργου. Ρεριλαμβάνονται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για τθν περιοδικι ςυντιρθςθ 

του ζργου. 

Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τθροφνται ςτο εργοτάξιο με ευκφνθ του  αναδόχου και 

είναι ςτθν διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία υποχρεοφται να παρακολουκεί τθν 

φπαρξθ και εφαρμογι των ΣΑΥ-ΦΑΥ.  

Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυνοδεφει το ζργο κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ηωισ του και φυλάςςεται με ευκφνθ  του ΚτΕ. 

4.  Δαπάνθ ςφνταξθσ ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου και 

απαιτοφνται από το νόμο, βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςτεί από αυτόν 

κατά τθν διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. 

Υποχρζωςθ του αναδόχου είναι και θ ςυμπλιρωςθ και θ ενθμζρωςθ του ΦΑΥ ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 7 του άρκρου 3 του ΡΔ 305/96 και με τθν Υπ. Απόφαςθ 433/19-9-2000 (ΦΕΚ – 1176/Β/22-

9-2000). 

Άρκρο 26. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο* 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και 
κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου ι 
ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
Σχετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι 
μελζτθ, όπωσ ςτατικι ικριωμάτων και μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων και να λαμβάνει όλα τα 
ςχετικά μζτρα. Οανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκαλείται 
προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων,ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για τθν 
καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ, ςφμφωνα με 
το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ υπό ςτοιχεία ΔΙΡΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 
(Β’ 266), ΔΕΕΡΡ/85/14.5.2001 (Β’ 686)και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β’ 16) αποφάςεισ του Υφυπουργοφ 
Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, ανάλογα με τισ προβλζψεισ του χρονοδιαγράμματοσ 
των εργαςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ κακϊσ και τισ  
ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ 
καταςκευισ του ζργου. 

2.  Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
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α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων,) και να 

λαμβάνει όλα τα ςχετικά. Ο Ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμία που 

προκαλείται προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ 

άλλων, και για τθν καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. 

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

Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ: ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2-3-01, 

ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ 

ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ 

και τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ  των εργαηομζνων, να 

τουσ ενθμερϊνει/εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να 

ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να  διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 

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

Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από 

αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα 

και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ  (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι 

όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

-----------------------------------------------------------------------------------------      

*  H ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Ι του άρκρου 12 

του ΡΔ 305/96.                                               

** O Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων άρ. 

δεφτερο, καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των: Ν.1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 

17/96,  κλπ.     

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

3.1Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ ( ΣΑΥ ) -  Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ 

(ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα : 

α.  Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των 

προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα 

υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 

εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: ΡΔ 305/96 (αρ 3 

παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ 

305/96. 

 β.  Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ/προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ 

μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΥΑ 

ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο  Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).      

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

κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία  που κα 

εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ 

καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ).  

 δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω 

τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).      

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 
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ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Υγείασ 

(ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα 

άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια  καταςκευισ του ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά 

αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ: 

ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ 

ενςωματϊκθκαν ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).   

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

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

ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 

β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: Ρ.Δ.305/96 (αρκ.12 

παράρτθμα ΙΙ). 

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

δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου  ι του ζχοντοσ νόμιμο 

δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του ζργου από τθν 

αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 

249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 

3.  Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε 

Δθμόςιου Ζργου: ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08  αρ. 

73 και 75. 

4.  Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και  το 

ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται ςτθν 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

3.2Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ  ςτοιχείων αςφάλειασ και 

υγείασ 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 

εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και 

άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 

γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ 

επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να 

ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ.  

Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται  εγγράφωσ από τον ανάδοχο και 

αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από 

αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: Ν.3850/10 (αρ. 9). 

δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, 

εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων: 

1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των 

υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων 
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εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ. 1α και παρ.3-8). 

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

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. Το βιβλίο υποδείξεων 
τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν αρμόδια επικεϊρθςθ 
εργαςίασ.  

 Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ (Ν. 

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι 

Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των  οποίων θ ςφςταςθ και οι 

αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και   μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να 

το κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν 

αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ 

αςφαλείασ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ  πλθςιζςτερεσ 

αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο 

εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ 

τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για 

εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

4.  Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα 

εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

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

3.3  Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείται 

εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο 

εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 

Υπουργείου Εργαςίασ. 

Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι Γραφεία 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ του αναδόχου και τθσ 

Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι 

αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ 

εργαςίασ, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ),  Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ. 

πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 

3.4Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ)  και  Ημερολόγιου Μζτρων  Αςφάλειασ (ΗΜΑ) 

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

Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο ΘΜΑ κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του 

ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων 

υποδείξεων/διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ.  

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

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

4.1Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω 

μζτρα  αςφάλειασ και υγείασ: 
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α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων: ΡΔ 105/95, ΡΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 

μζροσ Α, παρ. 18.1).  

β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν 

εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, 

ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ: ΡΔ 1073/81 (αρ.75-

79), ΡΔ 305/96  (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 

γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) 

και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν: 

ΡΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96  (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - 

διάςωςθσ  και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - 

αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων κλπ: ΡΔ 

1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

 ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ 

χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ): ΡΔ 1073/81 (αρ.109,110), 

Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 14).  

ςτ.  Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ)  ςτουσ εργαηόμενουσ 

όπωσ: προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, 

γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ 

τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του: Ρ.Δ. 1073/81 

(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ. 

Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  

4.2Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ – 

εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και 

των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με :  

- Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ. ΥΡΥΜΕΔΙ: 

«Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7)  

- Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΡΕΚΑ και τ. ΥΡΥΜΕΔΙ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι 

διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που 

προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν»  

- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ. 52 ) και τθν τροπ. αυτοφ: 

Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46). 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, 

κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 

(αρ.43, 44). 

γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ 

απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των κινθτϊν 

προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ: ΡΔ 1073/81 

(αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31, 35). 

 δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 

αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81 

(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ. 11 

και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ.30). 
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ε.  Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: 

α) κραδαςμοφσ: ΡΔ 176/05, β) κόρυβο: ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ 

ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και 

βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν.3850/10 (αρ. 36-41), ΡΔ 82/10. 

4.3Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ  - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ. 2). 

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 

(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των 

εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό 

ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ): ΡΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 

155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το ΡΔ 304/00 (αρ. 2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 

1.  Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ  

2.  Άδεια κυκλοφορίασ   

3.  Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 

4.  Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ,   παρ. 

8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ  

ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, 

καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των 

ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο 

βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν  ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ. 3 και αρ. 4. παρ.7). 

5. Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, 

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

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφμενα 

μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των  εργαςιϊν του εκτελοφμενου 

ζργου.  

Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα: 

5.1 Κατεδαφίςεισ:Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), 

ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 

(αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα II, παρ.11),ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, 

ΡΔ 455/95 και θτροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ :Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-

17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. 

αυτισ: ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β 

τμιμα ΙΙ παρ. 10 ). 
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5.1Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε  φψοσ, Εργαςίεσ ςε 

ςτζγεσ. 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 

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

παρ.4-6,14). 

5.2Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.)ΡΔ 778/80, ΡΔ 

1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12) 

 

6.Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα 

απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ  

Ν.  495/76 ΦΕΚ    337/Α/76 

Ν.  1396/83 ΦΕΚ    126/Α/83 

Ν.  1430/84   ΦΕΚ      49/Α/84 

Ν.  2168/ 93 ΦΕΚ    147/Α/93 

Ν.  2696/99   ΦΕΚ      57/Α/99 

Ν.  3542/07 ΦΕΚ      50/Α/07 

Ν.  3669/08 ΦΕΚ    116/Α/08 

Ν.  3850/10 ΦΕΚ      84/Α/10 

Ν.  4030/12 ΦΕΚ    249/Α/12 

Β. ΡΟΕΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  

Ρ. Δ.      413/77 ΦΕΚ    128/Α/77 

Ρ. Δ.        95/78 ΦΕΚ     20/Α/78 

Ρ. Δ.      216/78 ΦΕΚ     47/Α/78 

Ρ. Δ.      778/80 ΦΕΚ   193/Α/80 

Ρ. Δ.    1073/81 ΦΕΚ   260/A/81 

Ρ. Δ.      225/89 ΦΕΚ   106/Α/89 
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Ρ. Δ.        31/90 ΦΕΚ     31/Α/90 

Ρ. Δ.        70/90 ΦΕΚ     31/Α/90 

Ρ. Δ.        85/91 ΦΕΚ      38/Α/91 

Ρ. Δ.      499/91 ΦΕΚ    180/Α/91 

Ρ. Δ.     395/94 ΦΕΚ   220/Α/94 

Ρ. Δ.     396/94 ΦΕΚ   220/Α/94 

Ρ. Δ.     397/94 ΦΕΚ   221/Α/94 

Ρ. Δ.     105/95 ΦΕΚ    67/Α/95 

Ρ. Δ.     455/95 ΦΕΚ   268/Α/95 

Ρ. Δ.     305/96 ΦΕΚ   212/Α/96 

Ρ. Δ.       89/99 ΦΕΚ     94/Α/99 

Ρ. Δ.     304/00 ΦΕΚ   241/Α/00 

Ρ. Δ.     155/04 ΦΕΚ   121/Α/04 

Ρ. Δ.     176/05 ΦΕΚ    227/Α/05 

Ρ. Δ.     149/06 ΦΕΚ   159/Α/06 

Ρ. Δ.         2/06 ΦΕΚ    268/Α/06 

Ρ. Δ.     212/06 ΦΕΚ    212/Α/06 

Ρ. Δ.       82/10 ΦΕΚ    145/Α/10 

Ρ. Δ.       57/10 ΦΕΚ      97/Α/10 

Γ. ΥΡΟΥΓΙΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ  

ΥΑ    130646/84 ΦΕΚ     154/Β/84 

ΚΥΑ     3329/89 ΦΕΚ     132/Β/89 

ΚΥΑ   8243/1113/91 ΦΕΚ     138/Β/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ     187/Β/93 

ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ     765/Β/93 

ΚΥΑ   αρ. 8881/94 ΦΕΚ      450/Β/94 

ΥΑ    αρ. οικ. 31245/93 ΦΕΚ      451/Β/93 
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ΥΑ     3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ      301/Β/94 

ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ        73/Β/94 

ΥΑ    3131.1/20/95/95 ΦΕΚ      978/Β/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ      677/Β/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ    1035/Β/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ     113/Β/97 

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

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ   1186/Β/03 

ΚΥΑ  αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ     708/Β/03 

ΚΥΑ   αρ.6952/11 ΦΕΚ     420/Β/11 

ΥΑ   3046/304/89 ΦΕΚ       59/Δ/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ   1035/Β/00 

ΥΑ  αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ   1176/Β/00 

ΥΑ  ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01 ΦΕΚ     686/Β/01 

ΥΑ  ΔΙΡΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ     266/Β/01 

ΥΑ  ΔΙΡΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ       16/Β/03 

ΥΑ  ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ     905/Β/11 

ΥΑ   21017/84/09 ΦΕΚ   1287/Β/09 

Ρυροςβεςτικι διάταξθ  7, 

Απόφ.  7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ      155/Β/96 

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 Α.ΡΩΤ.ΔΕΕΡΡ/208/12-9-03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08  Α.ΡΩΤ.ΔΙΡΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Σ.ΕΡ.Ε Α.Ρ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ 
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Άρκρο 27. Φφλαξθ  υλικϊν, ζργων, υπαρχουςϊν  καταςκευϊν και μζςων 

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

του, και που  προορίηονται για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα ευκφνεται για κάκε απϊλεια ι 

κραφςθ ι φκορά αυτϊν και ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει.  

Πλεσ οι απαιτιςεισ του εργοδότθ για τθν περίφραξθ ι τθν ειδικι φφλαξθ τθσ περιουςίασ αυτοφ, κα 

εκτελοφνται από τον Ανάδοχο χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Εάν ο εργοδότθσ διαπιςτϊςει ότι ο 

Ανάδοχοσ δεν προφυλάςςει με επάρκεια υλικά, μθχανιματα, εφόδια ι εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν, τότε θ 

περιουςία αυτι δφναται να προφυλαχκεί από τον πρϊτο, με τθ δαπάνθ φφλαξθσ να βαρφνει τον Ανάδοχο, 

και κα κρατθκεί από όςα αυτόσ δικαιοφται να λαμβάνει. 

Άρκρο 28. Ρροςταςία  βλάςτθςθσ – περιβάλλοντοσ. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ  του  περιβάλλοντοσ. Οφείλει να 

ςυμμορφϊνεται με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία. 

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

ευκφνεται για κάκε κόψιμο δζνδρων, κάμνων και καταςτροφι φυτείασ που δεν κα ιταν απαραίτθτθ για 

τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

που δεν προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από τυχόν εγκεκριμζνεσ από τθν 

Υπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ), ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα από τισ οποιεςδιποτε ευκφνεσ που κα μποροφν να 

προκφψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα ι το φυςικό περιβάλλον 

ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςθ του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται 

οποιαςδιποτε χρθματικισ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ.   

Ραράβαςθ ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων όπωσ θ ζλλειψθ προςικουςασ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ, θ παράλειψθ μζτρων προςταςίασ του κοινοφ, θ κακυςτζρθςθ ςτθν αποκατάςταςθ 

φκορϊν ςε άλλα δθμόςια ζργα ι κοινόχρθςτα πράγματα επιβάλλουν ςτον ανάδοχο τισ κυρϊςεισ του 

άρκρου 160 του Ν. 4412/2016. 

Άρκρο 29. Βλάβεσ ςτο ζργο -  Βλάβεσ από ανϊτερθ  βία 

Μζχρι τθν παραλαβι ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου για βλάβεσ από οποιαδιποτε αιτία, εκτόσ 
αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου ι αν προβλζπεται διαφορετικά ςτθ 
ςφμβαςθ. 
Αν το ζργο ι τμιμα αυτοφ παραδοκεί για χριςθ πριν από τθν παραλαβι, οι βλάβεσ, κλοπζσ ι βανδαλιςμοί 
από τθ χριςθ, εφόςον δεν οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου, βαρφνουν τον κφριο αυτοφ, εκτόσ αν 
άλλωσ ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. 
Κατ’ εξαίρεςθ για βλάβεσ του ζργου ι των μόνιμων εγκαταςτάςεων του αναδόχου ςτον τόπο των ζργων 
που προζρχονται από ανωτζρα βία, αναγνωρίηεται ςτον ανάδοχο δικαίωμα αποηθμίωςθσ ανάλογθσ με τθ 
ηθμία, το ποςό τθσ οποίασ κακορίηεται με ςυνεκτίμθςθ του είδουσ και τθσ ζκταςθσ των βλαβϊν και των 
ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ εφλογθ προκεςμία 
τα ελαττϊματα του ζργου, που διαπιςτϊνονται κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ και μζχρι τθν παραλαβι. 
Αν θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου μπορεί να εκτελζςει τθ 
διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με οποιονδιποτε τρόπο, με τθν επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματόσ 
του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςι του απαιτεί 
δυςανάλογεσ δαπάνεσ, γίνεται ςχετικι μείωςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ. 
Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ 
επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμία που 
οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε μθ χριςθ των 
κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του φορζα 
καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 157 του ν.4412/2016. Ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ. 
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Για να αναγνωριςκεί θ αποηθμίωςθ των βλαβϊν που προξενικθκαν από ανωτζρα βία ο ανάδοχοσ πρζπει 
να δθλϊςει γραπτϊσ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, το είδοσ και τθν ζκταςθ των βλαβϊν, κακϊσ και τθ 
δαπάνθ για τθν επανόρκωςι τθσ κατά το μζτρο που μπορεί αυτι να εκτιμθκεί. Θ διλωςθ περιλαμβάνει 
επίςθσ υποχρεωτικά περιγραφι τθσ αιτίασ των βλαβϊν, που χαρακτθρίηεται ωσ ανωτζρα βία και αίτθμα 
αποηθμίωςθσ  
για αποκατάςταςι τουσ. 

Πςα ιςχφουν για τθ διλωςθ ορίηονται ςτθν παρ.5του άρκρου 157 του Ν.4412/16. 

Άρκρο 30. Χριςθ  ζργου πριν από τθν  αποπεράτωςθ 

Ο Εργοδότθσ ζχει δικαίωμα να πάρει ςτθν κατοχι του ι να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε τμιμα του ζργου 

ζχει τελειϊςει μερικά ι ολικά, μόνο μετά από διοικθτικι παραλαβι του (τμθματικι) κατά τισ διατάξεισ του 

άρκρου 169 του Ν.4412/16. 

Αν θ κατοχι ι θ χριςθ αυτι κακυςτεριςει τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ, τότε ο Εργοδότθσ χορθγεί ανάλογθ 

παράταςθ τθσ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ του ζργου. 

Αν το ζργο ι τμιμα αυτοφ παραδοκεί για χριςθ πριν από τθν παραλαβι, οι βλάβεσ, κλοπζσ ι βανδαλιςμοί 
από τθ χριςθ, εφόςον δεν οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου, βαρφνουν τον κφριο αυτοφ, εκτόσ αν 
άλλωσ ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. 

Εργαςίεσ για αποκατάςταςθ βλαβϊν που οφείλονται ςε χριςθ ζργου, που παραδόκθκε ςε χριςθ πριν 

από τθν παραλαβι του κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 157 του ν. 4412/2016, εκτελοφνται μόνο μετά από 

ζγγραφθ εντολι τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Θ εντολι αυτι κοινοποιείται απαραίτθτα ςτθν 

Ρροϊςταμζνθ Αρχι. Για τθ διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν αυτϊν ςυντάςςεται πρωτόκολλο 

μεταξφ του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και του αναδόχου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παρ. 11 του άρκρου 157 του Ν.4412/16. 

 

Άρκρο 31. Ρεριεχόμενο  των τιμϊν του Τιμολογίου 

Οι τιμζσ του Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων εργαςιϊν όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτο Τιμολόγιο τθσ οικείασ μελζτθσ. Στουσ Γενικοφσ Προυσ του εν λόγω Τιμολογίου 
περιγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά οι δαπάνεσ και επιβαρφνςεισ που προκφπτουν κατά τθν 
καταςκευι του ζργου και ο Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα άλλθσ πλθρωμισ ι αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ 
και ζντεχνθ εκτζλεςι τουσ, ςφμφωνα και με τα λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Τονίηεται ιδιαιτζρωσ ότι: 

Oι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) των πλεοναηόντων ι/και 
ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων, αποξθλϊςεων και λοιπϊν υλικϊν, λαμβανομζνων 
υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, πλθρϊνονται ςτο παρόν ζργο με το άρκρο NΑΟΙΚ 20.30. 

Oι δαπάνεσ για τθν μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων 
προϊόντων εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων, αποξθλϊςεων και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ 
ςε οποιαδιποτε απόςταςθ από το ζργο, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, 
ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, πλθρϊνονται ςτο παρόν ζργο ωσ 
απολογιςτικζσ εργαςίεσ, εκτόσ των περιπτϊςεων, που θ μεταφορά περιλαμβάνεται ρθτϊσ ςτα αντίςτοιχα 
άρκρα του Τιμολογίου. 

Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου χϊρου από 
τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα διαχείριςι τουσ. Το εν λόγω κόςτοσ πλθρϊνεται 
απολογιςτικά. 

Άρκρο 32. Ροςοςτό γενικϊν εξόδων  και οφζλουσ  του Αναδόχου 

Το ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου ορίηεται ςε δεκαοκτϊ ςτα εκατό (18%)  τθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ ΦΡΑ), δεν περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ μονάδασ του Τιμολογίου αλλά υπολογίηεται 
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ςτο άκροιςμα των τιμϊν προςφοράσ και μπαίνει ςε ιδιαίτερο κονδφλι ςτον προχπολογιςμό προςφοράσ 

και ςτουσ λογαριαςμοφσ πλθρωμισ του Αναδόχου (ςφμφωνα με τθν παρ. 7.κ του άρκρου 53 του Ν. 

4412/16). Στθν ζννοια του ποςοςτοφ γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου, που καταβάλλεται πάνω 

ςτθν αξία των εκτελοφμενων ζργων με τισ ιςχφουςεσ ι τισ τιμζσ μονάδασ, περιλαμβάνονται και οι 

δαπάνεσ ςφνταξθσ των ειδικϊν εκκζςεων, ςχεδίαςθσ των ςχεδίων εφαρμογισ με προςαρμογι των 

ςχεδίων τθσ μελζτθσ ςφμφωνα με τισ τελικζσ μελζτεσ καταςκευισ τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. 

Άρκρο 33. Ρροκαταβολζσ 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτο οικείο ζργο. 

Άρκρο 34. Σφνταξθ μθτρϊου του ζργου 

Το περιεχόμενο του Μθτρϊου του Ζργου κακορίηεται βάςει τθσ ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/2017ΦΕΚ 
1956/Β/7-6-2017 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου. Το μθτρϊο του 

ζργου κα υποβάλλεται μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά κα περιλαμβάνει 

απαραιτιτωσ τα παρακάτω: 

1. Ρεριγραφικι Ζκκεςθ των κφριων φάςεων εργαςιϊν των μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν, των 

δυςκολιϊν κ.λπ., κακϊσ και πίνακεσ απογραφισ που εμφανίηουν όλα τα τεχνικά διακριτά 

αντικείμενα που ςυγκροτοφν το ςυνολικό ζργο. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά κα πρζπει να 

περιλαμβάνει: 

 Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υλικϊν που ενςωματϊκθκαν ςτο ζργο και τισ εγκρίςεισ 

από τθν Υπθρεςία τθσ χριςθσ τουσ 

 Αναλυτικι καταγραφι των όλων των Θ/Μ ςυςτθμάτων του ζργου και αναλυτικι 

καταγραφι τουσ μαηί με τα αντίςτοιχα τεχνικά εγχειρίδια (οδθγίεσ χριςθσ μθχανθμάτων, 

ςυςκευϊν, οργάνων ελζγχου κλπ)  

2. Ρλιρθ καταγραφι όλων των εγκεκριμζνων μελετϊν με τισ τελικζσ  τροποποιιςεισ τουσ 

3. Τα ςχζδια βάςει των οποίων καταςκευάςτθκε το ζργο (ςχζδια «όπωσ καταςκευάςτθκε») 

4. Τα ςχζδια «όπωσ καταςκευάςτθκε» των πάςθσ φφςεωσ δικτφων δθμοςίων φορζων ι ιδιωτικϊν 

εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν  

5. Τεφχοσ για όλεσ τισ δοκιμζσ και διαδικαςίεσ Ροιοτικοφ Ελζγχου με αντίγραφα όλων των 

αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν των εργαςτθρίων 

6. Εγχειρίδιο λειτουργίασ, επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςθσ που κα περιλαμβάνει όλεσ τισ οδθγίεσ και 

τουσ τρόπουσ εκτζλεςθσ μια πλιρωσ ικανοποιθτικισ και αποτελεςματικισ ςυντιρθςθσ του ζργου. 

Στο εγχειρίδιο κα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά τα παρακάτω: 

 Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ αναφερόμενεσ ςτισ χρονικζσ περιόδουσ, υλικά, εξοπλιςμό, κ.λπ. για 

κάκε ςτοιχείο τθσ καταςκευισ. 

 Τεφχοσ οδθγιϊν για τισ επικεωριςεισ και τουσ ελζγχουσ, που κα πρζπει να γίνονται 

περιοδικά ςτο μζλλον ςτισ εγκαταςτάςεισ  

 Τεφχθ οδθγιϊν για τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία του ζργου ςτο ςφνολο του κακϊσ και των 

διακριτϊν τμθμάτων αυτοφ. 

 Ειδικότερα για το τεφχοσ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων, 

τονίηεται, ότι ςτο τζλοσ κάκε κεφαλαίου των οδθγιϊν κα δίνεται πλιρθσ πίνακασ των 

περιλαμβανομζνων ςε αυτά μθχανθμάτων με όλα τα χαρακτθριςτικά τουσ, τα ςτοιχεία 

καταςκευισ τουσ (καταςκευαςτισ/προμθκευτισ, τφποσ, μοντζλο, μζγεκοσ, αρικμόσ ςειράσ 

καταςκευισ, αποδόςεισ, καταναλϊςεισ ενζργειασ (ενεργειακι κλάςθ), προτεινόμενα 

ανταλλακτικά, κ.λπ.), και κα επιςυνάπτονται οι ζντυπεσ οδθγίεσ (ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα), 

εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ των καταςκευαςτϊν. 

 Αναλυτικζσ Τεχνικζσ Εκκζςεισ και Οδθγίεσ για τον τρόπο αποκατάςταςθσ φκορϊν και 

ηθμιϊν, που τυχόν κα παρουςιαςκοφν μελλοντικά. 
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Το Μθτρϊο του ζργου κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από: 

Λιψθ, εκτφπωςθ και παράδοςθ τριϊν (3) αντιτφπων ςε ειδικό χαρτί εκτφπωςθσ φωτογραφικισ 
ποιότθτασ και των ψθφιακϊν αρχείων (ςε CD ι DVD, κατά περίπτωςθ), ςειράσ εγχρϊμων 
ψθφιακϊν φωτογραφιϊν ανάλυςθσ 75,0 Mpixels των διαφόρων φάςεων του Ζργου, παραγωγισ 
υλικϊν και εκτζλεςθσ δοκιμϊν. 

Μια βιντεοςκόπθςθ με ψθφιακι Βιντεοκάμερα (miniDV) με ανάλυςθ αιςκθτιρα 71,07 Mpixels, 
ςυνολικισ διάρκειασ όχι μικρότερθσ τθσ μίασ ϊρασ, ςτθν οποία κα παρουςιάηεται όλο το φάςμα 
καταςκευισ του ζργου (φάςεισ καταςκευισ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, 
παραγωγι υλικϊν και εκτζλεςθ απαραίτθτων δοκιμϊν). Τα ςχόλια τθσ ταινίασ, μεταξφ άλλων, να 
δίνουν ζμφαςθ ςτισ δράςεισ και τα μζτρα που εφαρμόςτθκαν για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και τθν ποιότθτα του ζργου. Θα  παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία δφο (2) 
ολοκλθρωμζνα αντίτυπα. 

 Ζκκεςθ ςχετικι με τθν εκπόνθςθ του ζργου 

 Απολογιςμόσ του ςυνολικοφ κόςτουσ του ζργου. 

1) Το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.) για το ςφνολο 

του ζργου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Πλα τα ανωτζρω ςτοιχεία του φακζλου, με κατάλλθλθ αρίκμθςθ και ταξινόμθςθ κα ςυνταχκοφν ςε2 (δφο) 

αντίγραφα τα οποία κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία μόλισ αποπερατωκεί το Ζργο.  Οι δαπάνεσ για τθν 

ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου βαρφνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ του 

Τιμολογίου. Θ εργολαβία κα κεωρείται ότι δεν περατϊκθκε, και επομζνωσ δεν κα εκδίδεται βεβαίωςθ 

περαίωςθσ, αν μετά το τζλοσ των εργαςιϊν δεν υποβλθκεί ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία το Μθτρϊο του 

Ζργου.  

Άρκρο 35. Επιμετριςεισ – Αφανείσ Εργαςίεσ 

Οι επιμετριςεισ και θ ποςοτικι επαλικευςθ των αφανϊν εργαςιϊν γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 151 του Ν.4412/16. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν 
επιμζτρθςθ των ποςοτιτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν. Τα επιμετρθτικά ςτοιχεία υποβάλλονται από τον 
ανάδοχο ςτουσ επιβλζποντεσ του άρκρου 136 του ν.4412/2016, με υπεφκυνθ διλωςθ περί τθσ αλθκείασ 
αυτϊν. Σε κάκε επιμζτρθςθ αποτυπϊνονται διακριτά οι ςυμβατικζσ ποςότθτεσ από τισ εξωςυμβατικζσ 
ποςότθτεσ που τυχόν εκτζλεςε ο ανάδοχοσ, κατόπιν εντολϊν τθσ υπθρεςίασ. 
 
Στο τζλοσ κάκε τμθματικισ προκεςμίασ, όπωσ ορίηεται ςτο χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ ςτο 
τζλοσ κάκε μινα, εφόςον δεν υφίςταται χρονοδιάγραμμα ι ςε άλλθ χρονικι περίοδο που ορίηεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ 
εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν το προθγοφμενο προβλεπόμενο διάςτθμα. Θ επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για 
κάκε εργαςία ςυνοπτικι περιγραφι τθσ, με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των 
πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό 
επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των 
εργαςιϊν ι των δθλϊςεων περί αλθκείασ των επιμετριςεων. Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα 
αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον 
ανάδοχο ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία με διλωςθ περί τθσ αλικειασ αυτϊν. Θ υποβολι των επιμετριςεων 
αποτελεί προχπόκεςθ τθσ τμθματικισ πλθρωμισ του αναδόχου. 
 
Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ δφναται οποτεδιποτε να διατάξει τθ ςυνολικι ι 
δειγματολθπτικι ενδεικτικι επαλικευςθ οποιαςδιποτε υποβλθκείςασ επιμζτρθςθσ, ςε κάκε περίπτωςθ, 
όμωσ, υποχρεοφται να προβεί ςε δειγματολθπτικό ενδεικτικό ζλεγχο επαλικευςθσ επιμετριςεωσ, ςε 
αρικμό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό ςαράντα τοισ εκατό(40%) των επιμετριςεων που υποβλικθκαν ι 
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τουλάχιςτον τζςςερισ (4) εξ αυτϊν, αν υποβάλλονται λιγότερεσ από δζκα (10) επιμετριςεισ. 
 
Αν διαπιςτωκεί υποβολι ανακριβοφσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκοφσ επιμζτρθςθσ, ο προϊςτάμενοσ τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ διατάςςει πλιρθ ζλεγχο του ςυνόλου των υποβλθκειςϊν επιμετριςεων και 
καλείται ο ανάδοχοσ με πρόςκλθςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ να υποβάλλει, εντόσ ταχκείςθσ με τθν 
πρόςκλθςθ προκεςμίασ, που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των τριϊν (3) θμερϊν και μεγαλφτερθ των 
δζκα (10) θμερϊν, τα πραγματικά επιμετρθτικά ςτοιχεία και να παράςχει εξθγιςεισ. Ωσ ανακριβείσ 
κεωροφνται οι επιμετριςεισ, που φζρουν προφανι υπολογιςτικά ςφάλματα ι παραλείψεισ ι αναφορά 
λανκαςμζνου άρκρου του τιμολογίου και δεν μποροφν να αποδοκοφν ςε πρόκεςθ του αναδόχου να 
εξαπατιςει τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ωσ εκ προκζςεωσ αναλθκείσ επιμετριςεισ νοοφνται οι 
επιμετριςεισ που εκ προκζςεωσ περιζχουν αναλθκι επιμετρθτικά ςτοιχεία.  
Οι ανακριβείσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκείσ επιμετριςεισ διορκϊνονται οποτεδιποτε με πρωτοβουλία τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Δικαίωμα διόρκωςθσ των ανακριβϊν επιμετριςεων διατθρεί και ο ανάδοχοσ. 
Κατά των αποφάςεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ χωρεί ζνςταςθ κατ’ άρκρο 174 του ν.4412/2016. 
 
Αν υποβλθκοφν ανακριβείσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκείσ επιμετριςεισ και εφόςον αυτζσ είχαν ωσ ςυνζπεια 
τθν πλθρωμι λογαριαςμοφ, ςυντάςςεται ςε βάροσ του αναδόχου, με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ, αρνθτικόσ λογαριαςμόσ για τθν επιςτροφι του τυχόν αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ, 
προςαυξθμζνου κατά ποςοςτό τρία τοισ εκατό (3%) ωσ ειδικισ ποινικισ ριτρασ ςτισ περιπτϊςεισ εκ 
προκζςεωσ αναλθκϊν επιμετριςεων. 
 
Αν παρζλκει άπρακτθ θ ταχκείςα ανωτζρω προκεςμία των τριϊν (3) ζωσ δζκα (10) θμερϊν ι ο ανάδοχοσ 
κακ’ υποτροπι προβαίνει ςτθν υποβολι αναλθκϊν επιμετριςεων, τοφτοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και 
καταπίπτει ςε βάροσ του θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Ωσ υποτροπι κεωρείται ιδίωσ, θ υποβολι 
τουλάχιςτον τριϊν αναλθκϊν επιμετριςεων. Κατά τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ χωρεί ζνςταςθ κατ’ άρκρο 
174 του ν.4412/2016. 
Οι κυρϊςεισ τθσ παροφςασ δεν εμποδίηουν τθν επιβολι και άλλων κυρϊςεων που προβλζπονται είτε ςε 
διατάξεισ του παρόντοσ είτε από διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
 
Πταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι μορφι 
του ζργου, όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι τελικά εμφανείσ, 
ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει 
διλωςθ γνωςτοποίθςθσ αφανϊν εργαςιϊν που ςυνοδεφει υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, θ οποία 
ςυνιςτά διακριτι επιμζτρθςθ και περιλαμβάνει διλωςθ περί τθσ αλικειασ των ςτοιχείων, υπογράφεται 
δε, τόςο από τον ανάδοχο όςο και από τουσ τεχνικοφσ του άρκρου 139 του ν.4412/2016, περί διεφκυνςθσ 
ζργου από τθν πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ πριν από τθν επικάλυψθ των εργαςιϊν αυτϊν 
υποχρεοφται να καλεί τον επιβλζποντα να ελζγξει τισ εργαςίεσ αυτζσ ςε θμερομθνία, που δεν απζχει 
περιςςότερο απότρεισ (3) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ. Ο επιβλζπων ςυντάςςει ζκκεςθ 
ςτθν οποία επιβεβαιϊνεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν και υποβάλλεται αμελλθτί ςτον προϊςτάμενο 
τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ ζκκεςθ ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επαρκι, για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 
εκτζλεςθσ των αφανϊν εργαςιϊν, αρικμό ψθφιακϊν φωτογραφιϊν, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο 
Μθτρϊο του ζργου. Ο επιβλζπων είναι υποχρεωμζνοσ να ανταποκρικεί ςτο αίτθμα ελζγχου των αφανϊν 
εργαςιϊν. Ακολοφκωσ, ο ανάδοχοσ ενθμερϊνει θλεκτρονικά τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ. Θ παράλειψθ ελζγχου των αφανϊν εργαςιϊν μζςα ςτθν ωσ άνω προκεςμία ςυνιςτά 
υπερθμερία του κυρίου του ζργου, αν προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ υφίςταται ηθμία για τον λόγο αυτόν. Θ 
ζκκεςθ παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ςυνοδεφει υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, δεν ζχει εκτελεςτό 
χαρακτιρα και δεν προςβάλλεται αυτοτελϊσ, παρά μόνο από κοινοφ με τθν εγκριτικι πράξθ τθσ 
επιμζτρθςθσ αυτισ, που εκδίδει θ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
υποβολι τθσ. 
 
Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
υποβάλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τθν «τελικι επιμζτρθςθ», δθλαδι τελικό ςυνοπτικό πίνακα που 
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ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν επιμετριςεων, θ οποία υπογράφεται από τον 
ανάδοχο και από ζναν τουλάχιςτον από τουσ τεχνικοφσ του άρκρου 139 του ν.4412/2016. 
Στθν τελικι επιμζτρθςθ εμφανίηονται διακριτά οι ςυμβατικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ εκτελζςτθκαν με βάςθ 
τθ ςφμβαςθ ι με εγκεκριμζνουσ Ανακεφαλαιωτικοφσ Ρίνακεσ Εργαςιϊν και οι εξωςυμβατικζσ, ζςτω και αν 
εκκρεμεί θ διαδικαςία τακτοποίθςθσ τουσ. Θ τελικι επιμζτρθςθ ελζγχεται από τον επιβλζποντα, ο οποίοσ 
υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν προσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία ςχετικι ζκκεςθ. Θ 
διευκφνουςα υπθρεςία υποχρεοφται, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ ζκκεςθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου, να εκδϊςει απόφαςθ περί τθσ ζγκριςθσ αυτισ. Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ 
διαφορϊν μεταξφ επιμζρουσ επιμετριςεων και τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, εντόσ τθσ 
ταχκείςασ από τθ διευκφνουςα υπθρεςία προκεςμίασ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των τριϊν 
(3) θμερϊν, να προβεί ςε πλιρθ και αιτιολογθμζνθ απόδειξθ τθσ εμφανιηόμενθσ διαφοράσ. 
 
Αν δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο τελικι επιμζτρθςθ, το αργότερο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν 
κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν, επιβάλλεται ςε βάροσ του, για κάκε 
ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο χιλιοςτϊν (2‰) επί του 
ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν όλθ ςφμβαςθ. Θ ποινικι ριτρα 
επιβάλλεται με απόφαςθ  τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για ζξι (6) το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ. 
Ανεξάρτθτα από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και μετά τθν πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι 
επιμζτρθςθ ςυντάςςεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία που μπορεί να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ 
τεχνικοφσ και ςυνεργεία καταλογίηοντασ τθ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ του αναδόχου. Θ τελικι επιμζτρθςθ 
που ςυντάςςεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται ςτον ανάδοχο, και αν δεν τθν αμφιςβθτιςει με 
ζνςταςθ, τοφτθ κακίςταται οριςτικι και απρόςβλθτθ ωσ προσ τισ παραδοχζσ τθσ. 
 
Μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλει και κάκε άλλο αίτθμά του που ςχετίηεται 
με δικαίωμά του από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αν αυτό δεν ζχει αποςβεςτεί και θ ςχετικι αξίωςθ 
παραγραφεί, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 173 του ν.4412/2016, περί αποςβζςεων δικαιωμάτων 
του αναδόχου, ι αν το ςχετικό δικαίωμα δεν ζχει αποςβεςτεί ι παραγραφεί. Μετά τθν υποβολι ι 
ςφνταξθ κατά τθν παρ. 6 τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να εγείρει ςχετικζσ απαιτιςεισ 
παρά μόνο για οψιγενείσ αιτίεσ. 

Άρκρο 36. Ρεραίωςθ εργαςιϊν  - Ραραλαβι 

Πςα αφοροφν τθ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ των εργαςιϊν, τθν τελικι επιμζτρθςθ και τθν 

ζγκριςι τουσ κακϊσ και όςα αφοροφν τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν παραλαβισ, διζπονται από τα ςχετικά 

άρκρα του Ν.4412/16 (για τθν Διοικθτικι Ραραλαβι του ζργου για χριςθ, ιςχφει το άρκρο 169 του 

Ν.4412/2016 ενϊ για τθν Ραραλαβι, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρα 172 του Ν.4412/2016). 

Απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν παραλαβι κάκε δθμόςιου ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ 
(Φ.Α.Υ.), το Σχζδιο Αςφαλείασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.), το Μθτρϊο Ζργου και τα ςχζδια «ωσ καταςκευάςκθ» του 
ζργου.  
 
Ο ανάδοχοσ ςυντάςςει φάκελο προεκτίμθςθσ  τθσ δαπάνθσ τακτικισ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ, με βάςθ 
το μθτρϊο του ζργου και εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, που αφοροφν ςε φκορζσ λόγω ςυνικουσ 
χριςθσ του ζργου. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ψθφιακό αρχείο ςτο οποίο 
περιζχονται φωτογραφικζσ αποτυπϊςεισ όλων των ςταδίων του ζργου και ιδίωσ, των εκτελεςκειςϊν 
αφανϊν εργαςιϊν. Αν ο ανάδοχοσ δεν προςκομίηει τα ανωτζρω ζγγραφα, δφναται να καταπίπτει ςε βάροσ 
του το είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθ Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν ιςχφει το άρκρο 168 του ν. 4412/2016.  

Άρκρο 37. Λογαριαςμοί - Ριςτοποιιςεισ - Ρλθρωμζσ  του Αναδόχου 

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

 

Για τισ πιςτοποιιςεισ, τθν ςφνταξθ, τθν υποβολι, τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν και τθν 

εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων τθσ εργολαβικισ  ςφμβαςθσ εφαρμόηονται όςα 

λεπτομερειακά αναφζρονται ςτο άρκρο 152 του Ν.4412/16. 

Ππου ηθτείται ο καταςκευαςτισ ι το υλικό να διακζτουν πιςτοποιθτικά ISO ι άλλα πιςτοποιθτικά (π.χ. CE, 
RoHS ) αυτά κα προκφπτουν από τα τεχνικά φυλλάδια ι με άλλο τρόπο. Αν ο επιβλζπων κρίνει ότι δεν 
καλφπτεται από τισ παραπομπζσ και ηθτθκοφν, κα προςκομιςκοφν από τον ανάδοχο   

Μετά από τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ, ο ανάδοχοσ 
ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό λογαριαςμό». Για τον τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται ανάλογα οι 
διατάξεισ του παρόντοσ του άρκρου 152 του ν.4412/2016. Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ 
εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ από τθ ςφμβαςθ εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που 
προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ 
διαφορϊν. 

Για τθν είςπραξθ κάκε λογαριαςμοφ ο Ανάδοχοσ κα προςκομίηει απόδειξθ εξόφλθςθσ όλων των 

αςφαλιςτικϊν Ταμείων για τον τρζχοντα λογαριαςμό, εκτόσ αν αυτά αποδίδονται από τον Εργοδότθ. 

Άρκρο 38. Φόροι  - Κρατιςεισ - Τζλθ - Δαςμοί 

Οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο, 
όπωσ ιςχφουν κατά τον χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ, φόροι του 
Δθμοςίου, λοιπά τζλθ που βαρφνουν άμεςα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο 
μζτρο που ίςχυαν κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ 
αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα (άρκρο 138  του ν.4412/2016). 

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

Άρκρο 39. Ρλθρωμζσ  προςωπικοφ  - Δαπάνεσ  βαρφνουςεσ  τον  Ανάδοχο. 

Σφμφωνα με το άρκρο 138 του Ν.4412/16 ο ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ των μιςκϊν και 
θμερομιςκίων του προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ 
μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ των υλικϊν και τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ και 
φκοράσ τουσ, οι δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι 
φόροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ εφαρμογισ των ςχεδίων 
καταςκευισ των ςτακερϊν ςθμείων, καταμετριςεων, δοκιμϊν, προςπελάςεων προσ το ζργο και ςτισ 
κζςεισ για τθ λιψθ υλικϊν, ςφςταςθσ και διάλυςθσ εργοταξίων, οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ηθμιϊν ςτο 
προςωπικό του, ςτον κφριο του ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και γενικά κάκε είδουσ δαπάνθ 
απαραίτθτθ για τθν καλι και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου. 
Αν ο ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που ζχει προςλάβει και 
χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, θ διευκφνουςα υπθρεςία μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερομζνων, καλεί 
τον ανάδοχο να εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν 
εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ, τότε θ διευκφνουςα υπθρεςία ςυντάςςει καταςτάςεισ πλθρωμισ των 
οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ από τισ πιςτϊςεισ του ζργου, για λογαριαςμό του 
αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογι τθσ παροφςασ μπορεί να πλθρωκοφν οι αποδοχζσ μζχρι 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art155
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art156
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και των τριϊν (3) τελευταίων μθνϊν πριν από τθν όχλθςθ των ενδιαφερομζνων. Ρροχπόκεςθ τθσ 
πλθρωμισ είναι να υπάρχει οφειλι του κυρίου του ζργου εκ τθσ καταςκευισ του θ οποία αποδεικνφεται ι 
προκφπτει από υποβλθκζντα ι ςυνταςςόμενο εκ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ λογαριαςμό. 

Άρκρο 40. Ανακεϊρθςθ ςυμβατικισ αξίασ των  ζργων 

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

Ν.4412/16. 

Άρκρο 41. Κανονιςμόσ νζων  τιμϊν  μονάδασ 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν και κα πλθρωκοφν με τισ τιμζσ μονάδασ που προβλζπονται ςτο 

τιμολόγιο. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ςφνταξθσ νζασ τιμισ μονάδασ, κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 156 του Ν.4412/16. 

Άρκρο 42. Απολογιςτικζσ εργαςίεσ 

Στθν εκτζλεςθ του ζργου προβλζπεται θ υλοποίθςθ εργαςιϊν απολογιςτικά. Τζτοιεσ είναι το κόςτοσ 
διαχείριςθσ προϊόντων ΑΕΕΚ και ςτοιχείων αμιάντου το κόςτοσ αρχαιολογίασ, οι δαπάνεσ για τθν μεταφορά 
(με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν, 
κατεδαφίςεων, αποξθλϊςεων και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ ςε οποιαδιποτε 
απόςταςθ από το ζργο, εκτόσ των περιπτϊςεων, που θ μεταφορά περιλαμβάνεται ρθτϊσ ςτα αντίςτοιχα 
άρκρα του Τιμολογίου. 

Θ εκτζλεςθ των απολογιςτικϊν εργαςιϊν, θ πλθρωμι τουσ και το ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ 

του Αναδόχου κακορίηεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 126 και 154 του Ν.4412/16. 

 

Άρκρο 43. Διακοπι εργαςιϊν - Διάλυςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 161 του Ν.4412/16.  

Άρκρο 44. Διακανονιςμόσ ςφμβαςθσ μετά από πτϊχευςθ ι κάνατο του Αναδόχου 

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 167 του Ν.4412/16. 

Άρκρο 45. Ρινακίδεσ ενδεικτικζσ του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, μζςα ςε ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ να καταςκευάςει 

και να τοποκετιςει ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του ζργου πινακίδεσ με τα ςτοιχεία του ζργου. 

Άρκρο 46. Αρχαιότθτεσ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει αμζςωσ τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία αν τυχόν κατά τθν 

εκτζλεςθ του ζργου βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε  ζργα τζχνθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ (άρκρο 138 ν.4412/2016). 

Άρκρο 47. Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.)  

Για το ζργο απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ Ζργου ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των αποφάςεων ΔΕΕΡ/οικ.502/13.10.2000 (Βϋ 1265), ΔΙΡΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Βϋ 1013), 

ΔΙΡΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Βϋ 928) του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. 

Εφαρμόηονται επίςθσ και οι παρακάτω αποφάςεισ:  



 
-35- 

α) ΔΕΕΡΡ/οικ.4/ 19.1.2001 (Βϋ 94),  

β) ΔΕΕΡΡ/οικ.110/12.5.2003 (Βϋ 624) του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 

Ζργων,  

γ) θ Δ14/43309/5.3.2001 (Βϋ 332) του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων  

και δ) ΔΙΡΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Βϋ 125Β/ 27.01.2009). 

 

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

φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ, είναι ςε πλιρθ εναρμόνιςθ και 

περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του ζργου, κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου και 

τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ των ςτοιχείων κατά τθν καταςκευι, ϊςτε 

να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ.  Το Ρ.Ρ.Ε. αποτελεί το εςωτερικό κανονιςτικό ζγγραφο 

του ζργου και παρζχει όλα τα εργαλεία παρακολοφκθςθσ του ζργου, ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων, 

τεκμθρίωςθσ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςτεί και αρχειοκζτθςισ τουσ.  

Θ επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ Ζργων, θ υλοποίθςθ των Σχεδίων ελζγχων και 

δοκιμϊν, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των εργαςτθριακϊν ελζγχων και δοκιμϊν, μπορεί να ανατίκενται ςε 

διαπιςτευμζνουσ φορείσ Επικεϊρθςθσ – Ριςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 

για ςυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατϋ ελάχιςτο ςτο πεδίο εφαρμογισ ΕΑ 28 ςτθν 

Ελλάδα ι ςε χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για ςυςτιματα διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ ΙSO 14001, για ςυςτιματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001ι  ISO 

45001:2018. 

Άρκρο 48. Διαςφάλιςθ και ζλεγχοσ ποιότθτασ του ζργου 

Στατιςτικά ςτοιχεία 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ λιψθ και υποβολι ςτθν Υπθρεςία, με μζριμνα και δαπάνθ του των 

παρακάτω: 

Λιψθ, εκτφπωςθ και παράδοςθ τριϊν αντιτφπων, ςειράσ ζγχρωμων φωτογραφιϊν των διαφόρων 

φάςεων του ζργου. 

Τα ςτοιχεία κα πρζπει να υποβλθκοφν πριν από τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν. Τα 

ςτοιχεία αυτά  κεωροφνται - κατά ςυμβατικι ζννοια - ωσ ιςότιμα με τισ καταςκευζσ. Συνεπϊσ θ μθ 

υποβολι τουσ κα κακυςτεριςει τθν ζκδοςθ τθσ Βεβαίωςθσ Ρεράτωςθσ των εργαςιϊν.  

Εκκζςεισ – Ημερολόγιο του Ζργου 

Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να προβαίνει ςε οποιοδιποτε ζλεγχο ικελε κρίνει αναγκαίο ςχετικά με τθν 

ικανότθτα και τθν επάρκεια του Ρροςωπικοφ του Αναδόχου, τα υλικά, τισ μεκόδουσ εργαςίασ, τθν 

πρόοδο των εργαςιϊν, το εργατικό κόςτοσ κλπ. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί με ακρίβεια και 

πλιρθ ενθμερότθτα, ςφμφωνα με τουσ εκάςτοτε νόμουσ, όλα γενικά τα λογιςτικά βιβλία, ςτοιχεία και 

μθτρϊα που αφοροφν ςτο προςωπικό που απαςχολεί, τουσ μιςκοφσ, τα θμερομίςκια και τα επιδόματα 

τουσ, τισ αςφαλιςτικζσ και άλλεσ ειςφορζσ κλπ, τισ απογραφζσ του εξοπλιςμοφ, των μθχανθμάτων, των 

εργαλείων και υλικϊν που προςκομίςκθκαν ςτο εργοτάξιο και χρθςιμοποιοφνται ςε αυτό και γενικά όλα 

τα βιβλία, δελτία, καταςτάςεισ ςχετικζσ με τθν πρόοδο των εργαςιϊν, τα διαγράμματα, τουσ ςυγκριτικοφσ 

πίνακεσ και λοιπά ςτοιχεία που κα ηθτοφςε θ Υπθρεςία.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγεί ςτθν Υπθρεςία, μετά από ςχετικι αίτθςι τθσ, αντίγραφα από 

τισ εκκζςεισ καταςτάςεισ κλπ, που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί Θμερολόγιο του Ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 146 του ν.4412/ 

 

Αςφαλίςεισ 

Γενικοί Προι 
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Για τον αρτιότερο ςχεδιαςμό, τθν καλφτερθ διοίκθςθ και επίβλεψθ και τθν ζντεχνθ καταςκευι του ζργου, 
υποχρεοφται ο ανάδοχοσ καταςκευαςτισ του ζργου να αςφαλίηουν τθν καταςκευι του ζργου κατά παντόσ 
κινδφνου, περιλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων από ανωτζρα βία. Στο οικείο αςφαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο πρζπει να ορίηονται οι αςφαλιηόμενοι κίνδυνοι, θ διάρκεια αςφάλιςθσ, θ διαδικαςία 
διαπίςτωςθσ τθσ επζλευςθσ του κινδφνου και τθσ καταβολισ του αςφαλίςματοσ, τα ελάχιςτα όρια 
αςφαλιςτικϊν καλφψεων οι αποδεκτζσ εξαιρζςεισ και οι μζγιςτεσ απαλλαγζσ, θ ζναρξθ εφαρμογισ τθσ 
υποχρζωςθσ αςφάλιςθσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 
Το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο προςκομίηεται ςε κάκε περίπτωςθ υποχρεωτικά πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 144 ν.4412/2016). 

 

Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να ςυμμορφϊνεται 

με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ Νομοκεςίασ, περί εκτζλεςθσ Δθμοςίων Ζργων και τθν περί αςφαλίςεων 

νομοκεςία όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα ςφναψθσ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων. 

Ομοίωσ οφείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςφαλίςεων Νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να 

ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. 

 

Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ 

υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ του Ζργου, ιδιαίτερα ςε ό,τι 

αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, 

περιοριςμοφσ κλπ., και ο ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε 

πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των πιο πάνω αςφαλιςτθρίων. 

 

Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ : 

- κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

- κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου, τθσ 

υπολοίπου ΕΣΥ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν. 

- κα τυγχάνουν τθσ αποδοχισ  του ΚτΕ. 

 

Θ αποδοχι του ΚτΕ ζχει τθν ζννοια ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων ανταποκρίνονται ςτουσ 

όρουσ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων τθσ Ε.Σ.Υ. 

 Οι γενικοί όροι αςφαλίςεωσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από το Νόμο 489/76 και 

το Ρ.Δ. 237/86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από τουσ όρουσ 

του αςφαλιςτθρίου. 

 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει, με μζριμνα και δαπάνθ του, να ςυνάψει με ζγκυρθ αςφαλιςτικι εταιρεία 

αςφαλιςτικά ςυμβόλαια που καλφπτουν: 

 Το ζργο «κατά παντόσ κινδφνου» ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων.  

 Τα μθχανιματα ζργου (ΜΕ) που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν καταςκευι του ζργου. Θ ςυγκεκριμζνθ 

αςφάλιςθ κα μπορεί να εντάςςεται ςτο αςφαλιςτιριο «κατά παντόσ κινδφνου» του ζργου. 

Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν για το 

παρόν ζργο και κα ζχουν δόκιμθ δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ε.Ο.Χ. 

Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε ευρϊ. 

  

Κατά τθν υποβολι του Αςφαλιςτθρίου, οι Αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κα πρζπει να ςυνυποβάλλουν και 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86, ςτθν οποία να αναφζρουν ότι ζλαβαν γνϊςθ του παρόντοσ άρκρου τθσ 

ΕΣΥ περί Αςφαλίςεων και ότι με το αςφαλιςτιριο καλφπτονται πλιρωσ και χωρίσ καμία εξαίρεςθ όλοι οι 

όροι και απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο τθσ ΕΣΥ. 

 

Αςφάλιςθ του ζργου  «κατά παντόσ κινδφνου» 

Θ αςφάλιςθ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου» περιλαμβάνει τα κατωτζρω: 

 Αςφάλιςθ ζναντι υλικϊν ηθμιϊν 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ και "κατά παντόσ κινδφνου" και ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ του Ζργου, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία, τθ ςυνολικι ςυμβατικι 

αξία του υπό καταςκευιν ζργου, (ςυνολικι ςυμβατικι δαπάνθ χωρίσ ΦΡΑ).  

Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ ι καταςτροφισ, μερικισ ι 

ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, τυχαία περιςτατικά, λανκαςμζνθ 

μελζτθ ι/και καταςκευι, ελαττωματικά υλικά (manufancturer'srisk), λανκαςμζνθ εργαςία, ελλιπι 

ςυντιρθςθ, κακι λειτουργία του Ζργου κλπ. 

Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για: 

 Βλάβεσ/ καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και εξαιρετικά ςπάνιασ 

εμφάνιςθσ 

 Βλάβεσ/ καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα ςυμβάντα. 

 

Πμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα Ράςθσ Φφςεωσ Υλικά από τθ παραλαβι τουσ μζχρι τθν 

ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. 

Το αςφαλιςτιριο κα περιλαμβάνει και τθν περίοδο υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου. 

Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα γίνει αρχικϊσ για το Συμβατικό Τίμθμα του Ζργου (πλθν ΦΡΑ) και κα 

αναπροςαρμόηεται ϊςτε κάκε φορά να ςυμπεριλαμβάνει τισ τυχόν τροποποιιςεισ (κετικζσ ι αρνθτικζσ) 

του Συμβατικοφ Αντικειμζνου.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτεί από τουσ αςφαλιςτζσ του, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, τθν 

αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με τθν πραγματικι αξία του Ζργου. 

Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι του Εργολαβικοφ Συμφωνθτικοφ και λιγει με το 

πζρασ τθσ περιόδου "υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ". 

 

Αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ Ζναντι Τρίτων 

Αντικείμενο αςφάλιςθσ 

Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ "ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ" του Αναδόχου ζναντι τρίτων και οι αςφαλιςτζσ 

υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι οδφνθ, θκικι 

βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται κακ' όλθ τθ 

διάρκεια του ζργου και εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ 

ηθμιϊν του Ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, και εφόςον εκτελοφνται 

ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Θα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ 

ιδιοκτθςίεσ / εγκαταςτάςεισ. 

 

Διάρκεια τθσ Αςφάλιςθσ 

Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν υπογραφι του Εργολαβικοφ Συμφωνθτικοφ, και λιγει με το 

πζρασ τθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του Ζργου  προκειμζνου θ 

αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά κλπ. αποηθμίωςθ, πρζπει να ζχει 

λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, να τροποποιθκεί, ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, με ςυςτθμζνθ 

επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ 

τόςο προσ τον Ανάδοχο όςο και προσ τθν Υπθρεςία. 

 

Αςφάλιςθ του προςωπικοφ του ζργου  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο όλο το προςωπικό που απαςχολεί ο ίδιοσ, ι οι 

υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν (εκάςτοτε) ιςχφουςα Νομοκεςία. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του ζναντι 

ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται 

ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ. 

Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ 

εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και πάςθσ φφςεωσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου. 

Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό. 
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  Ακινα, Απρίλιοσ 2022 

 

Η Συντάξαςα 

 

 

 

 

Ραναγιωτοποφλου 

Ακαναςία 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 

ΗΡροϊςταμζνθ του 

ΤμιματοσΜελετϊν,Τεκμθρίωςθσκαι 

Ρρογραμματιςμοφ 

 

 

Τρυφωνίδου Βαςιλικι 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Δ/νςθσ Κτιριακισ Υποδομισ 

 

 

 

Ραπαδόπουλοσ Χριςτοσ 

Ηλεκτρολόγοσ Μθχανολόγοσ 

Μθχανικόσ 
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