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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ   1ο    ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 

Θ εργολαβία περιλαμβάνει τθν καταςκευι όλων των εργαςιϊν του ζργου : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΙΧΙΩΝ 
ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ  ΣΗΝ Σ.Κ. ΝΤΜΦΩΝ  Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ.  Ππου 
αναφζρεται ςτθν παροφςα ΕΓΟΔΟΤΘΣ νοείται ο Διμοσ Βόρειασ  Κζρκυρασ,  όπου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ι 
ΕΓΟΛΑΒΟΣ, ο ανάδοχοσ που κα ανακθρυχκεί μετά τθν διαδικαςία ανάκεςθσ. 
         Θ ςυνολικά απαιτοφμενθ πίςτωςθ του ζργου ανζρχεται ςε 44.988,74 € εκ των οποίων τα 
36.281,24 € αποτελοφν τον προχπολογιςμό των εργαςιϊν χωρίσ Φ.Ρ.Α. και τα  8.707,50 € τον 
αποδιδόμενο ΦΡΑ.  
Θ αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό του προχπολογιςμοφ 
προςφοράσ του αναδόχου (Σ.Ρ.) προςαυξθμζνο κατά το ποςό των απροβλζπτων δαπανϊν που 
ανζρχονται ςτο 15% του Σ.Ρ., το ποςό τθσ ανακεϊρθςθσ και τισ απολογιςτικζσ εργαςίεσ, όπωσ 
αναφζρονται ςτον προχπολογιςμό μελζτθσ. Ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί (ποςοςτό 24% επιπλζον) 
βαρφνει το Διμο Βόρειασ Κζρκυρασ. 
 Συμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ είναι οι τιμζσ του τιμολογίου τθσ μελζτθσ, απομειωμζνεσ 
κατά τα επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ ανά ομάδα εργαςιϊν και προςαυξθμζνεσ κατά το 
ποςοςτό του εργολαβικοφ οφζλουσ και γενικϊν εξόδων που υπολογίηεται ςε δζκα οκτϊ τοισ 
εκατό (18%). 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ - ΛΟΙΠΕ ΑΔΕΙΕ 
Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ τυχόν 

απαιτοφμενθσ 48ωρθσ ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ ι άδειασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ, 
μόνο εφόςον τροποποιθκοφν οι εργαςίεσ μετά τον οριςμό των επιβλεπόντων (κατά τθν ζννοια 
των πολεοδομικϊν διατάξεων) κακϊσ και ςτθν ανακεϊρθςθ των ΣΑΥ και ΦΑΥ ωσ προσ τουσ 
υπόχρεουσ, ςφμφωνα με το νόμο. 

Πλεσ οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν ανακεϊρθςθ τθσ άδειασ, όπωσ, αμοιβζσ 
επίβλεψθσ, φορολογικά, χαρτοςθμάνςεισ, κρατιςεισ υπζρ τρίτων κ.λ.π., κακϊσ και κάκε άλλθσ 

 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ: 23/2021  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΕΡΓΟ:            ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΘΙΞΘΣ  
ΣΤΘΝ Τ.Κ. ΝΥΜΦΩΝ 

ΠΡΟΤΠ:         44.988,74 ΕΥΩ (ΜΕ ΦΡΑ 24%) 

 ΧΡΗΜΑΣ/Η:         ΡΔΕ/ΣΑΕΡ 571 /2014ΣΕ57100004 
Κ.Α. 64.7323.001 ΔΘΜ. ΡΟΥΡ/ΜΟΥ 
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021  

 ΦΟΡΕΑ:         ΔΘΜΟΣ ΒΟΕΙΑΣ ΚΕΚΥΑΣ 

 ΧΡΗΗ:         2021 
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αδείασ που κα απαιτθκεί, βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου, ο οποίοσ κα τθν ζχει υπολογίςει 
ςτθν προςφορά του. 

Για τισ υπόλοιπεσ εγκρίςεισ που απαιτοφνται από άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ, ο ανάδοχοσ 
κα ζχει τθν αποκλειςτικι μζριμνα και ευκφνθ τόςο για τθν υποβολι των ςχετικϊν ςτοιχείων, 
μελετϊν κ.λ.π., όςο και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ διεκπεραίωςθσ των διαδικαςιϊν με τθν 
παράλλθλθ ςυνδρομι του Διμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

Για τθν καταςκευι του ζργου υπογράφεται ςχετικι ςφμβαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
των άρκρων 105 και 135 του Ν.4412/16, από το Διμαρχο Βόρειασ Κζρκυρασ εκ μζρουσ του 
Διμου. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται με βάςθ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, τα τεφχθ και τα ςχζδια με 
τα οποία διενεργικθκε θ διαδικαςία ανάκεςθσ. Το ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ ζχει αποδεικτικό και 
όχι ςυςτατικό χαρακτιρα. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καλείται ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, με ειδικι ζγγραφθ 
πρόςκλθςθ, να προςζλκει ςτα γραφεία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε 
(15) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ. Θ πρόςκλθςθ γίνεται μαηί με τθν 
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Μζςα ςτθν ίδια προκεςμία ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει τισ ςχετικζσ εγγυιςεισ και τα απαιτοφμενα από τθν παρ. 1β του 
άρκρου 72 του Ν. 4412/16. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι δεν προςκομίςει τισ 
απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ 
τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ ο ανάδοχοσ δικαιοφται να υποβάλει 
ζνςταςθ εντόσ δζκα θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ. Επί τθσ ενςτάςεωσ αποφαςίηει οριςτικά θ 
προϊςταμζνθ αρχι.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΓΓΤΗΕΙ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 β του άρκρου 72 του Ν 4412/16, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε 
ποςοςτό 5% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κατατίκεται 
μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

Σε περίπτωςθ αναδόχου κοινοπραξίασ, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ είναι πάντοτε κοινζσ 
υπζρ όλων των μελϊν τθσ, όπωσ ορίηεται ςτο ίδιο άρκρο του νόμου. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 
κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ-μζλθ 
τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου που κυρϊκθκε με 
τον Ν 2513/1997 (Αϋ 139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. 
Μποροφν, επίςθσ να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερα 
πιςτωτικά ιδρφματα, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυμπλθρϊνεται με κρατιςεισ ςτισ εκάςτοτε εκδιδόμενεσ 
εντολζσ πλθρωμισ. Οι κρατιςεισ αυτζσ ορίηονται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ των εργαςιϊν 
που ζχουν εκτελεςκεί, ςφμφωνα με τθν ελεγχκείςα πιςτοποίθςθ και ςε ποςοςτό 10% επί τθσ 
αξίασ των υλικϊν που τυχόν περιλαμβάνονται προςωρινά ςτθν πιςτοποίθςθ μζχρι να 
ενςωματωκοφν ςτισ εργαςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ.12 του άρκρου 152 του Ν.4412/16. 
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Οι παραπάνω εγγυιςεισ, αρχικι και κρατιςεων, απομειϊνονται κατά τθν πρόοδο τθσ 
καταςκευισ των ζργων, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν παρ. 6 του παραπάνω 
άρκρου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΡΟΘΕΜΙΕ –  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ 
 

• Προθεσμίες 
 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει και να αποπερατϊςει το ζργο ςε 
προκεςμία εκατόν ογδόντα (180), θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ που 
αποτελοφν και τθν ςυνολικι προκεςμία περαίωςθσ  του ζργου. 
Με τθν περαίωςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν εκδίδεται από τθν Δ/νουςα Υπθρεςία θ ςχετικι 
βεβαίωςθ περαίωςθσ. Θ μθ φπαρξθ τθσ παραπάνω βεβαίωςθσ επιβάλλει αυτόματα τθν επιβολι 
αντίςτοιχθσ ποινικισ ριτρασ. 
Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ παραπάνω ςυνολικισ προκεςμίασ ορίηονται οι παρακάτω ενδεικτικζσ 
τμθματικζσ προκεςμίεσ (ςτάδια), που όλεσ αρχίηουν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και μζςα 
ςτισ οποίεσ πρζπει να αποπερατωκοφν τουλάχιςτον οι ςε κάκε παρακάτω ςτάδιο αναφερόμενεσ 
κυριότερεσ εργαςίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 147 του Ν. 4412/2016. 
 

Περιγραφή Εργασίας Ζναρξη Πζρας Διάρκεια 

Εγκατάςταςθ εργοταξίου 0 30 30 

Εκςκαφζσ, κακαιρζςεισ 30 60 30 

Σκυροδζματα - Τεχνικά Ζργα 60 140 80 

Χωματουργικά 120 150 30 

Φφτευςθ  150 160 10 

 Οδοςτρωςία - Αςφαλτικά  120 175 55 

Κακαριςμόσ - Απεγκατάςταςθ εργοταξίου 175 180 5 

 

Σύνολο ημερ/κών 
ημερών: 

 
180 

 
• Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του ζργου 

 

Ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι προκεςμία ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα 
Υπθρεςία, το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, ςτο διάςτθμα από 15θ ζωσ 30θ θμζρα από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 145 του Ν.4412/16.  

Το χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά ανακεωρθτικι περίοδο 
τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. 
 Το χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθν μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει 
τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων, ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται 
από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. 
 Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει 
πζραν των τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ διευκφνουςα Υπθρεςία μπορεί να τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου ςχετικά με 
τθν ςειρά και τθν διάρκεια καταςκευισ των, μζςα ςτα όρια τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ.  

Θ ζγκριςθ του χρονοδιαγράμματοσ γίνεται εντόσ 15  θμερϊν από τθν υποβολι του, με τθν 
πάροδο τθσ προκεςμίασ αυτισ κεωρείται εγκεκριμζνο. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί 
το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. 
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Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, 
το αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν. 

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

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ, μζςα ςε ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 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 υποχρεοφται με δαπάνθ του να παρακολουκεί ανελλιπϊσ τθν εφαρμογι του 
χρονοδιαγράμματοσ και να το αναπροςαρμόηει κάκε μινα, ςτθν περίπτωςθ που κάποια ξζφυγε 
από αυτό, οφτωσ ϊςτε να τθρθκεί τελικά πιςτά θ ςυνολικι προκεςμία αποπεράτωςθσ του όλου 
ζργου. 

Θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου που είναι από τισ πιο βαςικζσ 
υποχρεϊςεισ του αναδόχου, κα παρακολουκείται ανελλιπϊσ και αυςτθρά από τθν επίβλεψθ και 
ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, φςτερα από ειδικι 
πρόςκλθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ.  

Επίςθσ ζκπτωτοσ μπορεί να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ αν δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ 
υποχρεϊςεισ του για τθν υποβολι του χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ άρκρου και γενικότερα για τθν μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν 
μθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. 

 
 

• Παράταση 
 

 Ραράταςθ προκεςμιϊν δεν αναγνωρίηεται αν ιςχυριςτεί ο ανάδοχοσ άγνοια των τοπικϊν 
ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ του ζργου, αλλά μόνο για εξαιρετικοφσ λόγουσ, μετά από 
αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του αναδόχου (που υποβάλλεται τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθν λιξθ τθσ 
προκεςμίασ), πρόταςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ, γνωμοδότθςθ του Διευκυντι Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν και απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, που εκδίδεται όχι αργότερα από τθν 
πάροδο τριϊν μθνϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ του αναδόχου. 

Για τθν παράταςθ τθσ ςυνολικισ ι των τμθματικϊν προκεςμιϊν ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ 
παρ. 8 του άρκρου 147 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΠΕΡΒΑΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 

Για κάκε θμερολογιακι θμζρα υπζρβαςθσ, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, τθσ ςυνολικισ 
προκεςμίασ περαίωςθσ του όλου ζργου, επιβάλλεται ποινικι ριτρα, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 148 του Ν. 4412/16. 

Δεν προβλζπεται ριτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ) ςε περίπτωςθ ταχφτερθσ περαίωςθσ 
του ζργου. Ο φορζασ καταςκευισ, για τθν κάλυψθ ι περιοριςμό των κακυςτεριςεων του ζργου, 
αν ευκφνεται για αυτζσ ο ανάδοχοσ, μπορεί να δϊςει εντολι ςτο ανάδοχο να επιταχφνει 

Θ υποκατάςταςθ του αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου του ζργου 
(εκχϊρθςθ του ζργου) απαγορεφεται χωρίσ ζγκριςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, που αποφαςίηει 
μετά από αίτθςθ του αναδόχου και πρόταςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Αν διαπιςτωκεί κακ’ 
οποιονδιποτε τρόπο ότι ζχει γίνει άμεςθ ι ζμμεςθ υποκατάςταςθ του αναδόχου από άλλθ 
εργολθπτικι επιχείρθςθ, ο κφριοσ του ζργου ι ο φορζασ καταςκευισ κθρφςςει ζκπτωτο τον 
ανάδοχο μετά από γνϊμθ του Τεχνικοφ Συμβουλίου.  
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Κατά τα λοιπά για τθν περίπτωςθ υποκατάςταςθσ του αναδόχου εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ του άρκρου 164 του Ν.4412/16. Για τθν περίπτωςθ υπεργολαβιϊν ιςχφουν τα άρκρα 
165 και 166 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΟΣΑ – ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ 
 

Επί τθσ αξίασ του ζργου τθσ παροφςασ εργολαβίασ που αποτιμάται με τιμζσ μονάδοσ 
προςτίκεται εργολαβικό ποςοςτό δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%). 

Στο ποςοςτό αυτό περιλαμβάνονται, εκτόσ των δαπανϊν που αναφζρονται ςτθν Γ.Σ.Υ., και 
ειδικζσ δαπάνεσ που είναι απαραίτθτεσ ι ενδεχόμενα ηθτθκοφν από τον εργοδότθ, όπωσ: 
• Σφνταξθ τευχϊν αναλυτικϊν επιμετριςεων, πρωτοκόλλων, ςχεδίων, δακτυλογραφιςεων 

κ.λ.π. ςε ανάλογο αρικμό αντιτφπων, ςφμφωνα με τα καταγραφζντα ςτοιχεία ςτο θμερολόγιο 
και τα καταγραφζντα επιμετρθτικά ςτοιχεία του αναδόχου παρουςία του επιβλζποντα.  

• Λιψθ φωτογραφιϊν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κατά τθν κρίςθ τθσ 
επίβλεψθσ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει και τυχόν αναγκαίεσ απολογιςτικζσ εργαςίεσ 

όταν του δοκεί ειδικι εντολι από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ αυτι 
καταβάλλεται ςτον ανάδοχο και περιλαμβάνεται ςτθν πιςτοποίθςθ θ πραγματικι δαπάνθ, που 
προκφπτει ςφμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πλθρωμισ, για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Επί τθσ δαπάνθσ αυτισ καταβάλλεται εργολαβικό ποςοςτό δεκαοκτϊ τοισ εκατό (18%) 
μειωμζνο κατά τθν τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ εργολαβίασ. 

Επί τθσ αξίασ των υλικϊν που τυχόν κα χορθγιςει ο εργοδότθσ ςτον ανάδοχο δεν 
καταβάλλεται εργολαβικό ποςοςτό. 

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ βαρφνει το Διμο Κζρκυρασ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΠΙΜΕΣΡΗΕΙ ΕΡΓΑΙΩΝ  
Για τον τρόπο επιμζτρθςθσ των εργαςιϊν ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα αντίςτοιχα άρκρα του 

τιμολογίου και οι κανόνεσ επιμζτρθςθσ που ορίηονται ςτα εγκεκριμζνα Ενιαία Τιμολόγια ΝΑΟΙΚ, 
ΝΑΥΔ, ΝΑΟΔΟ, ΝΑΡΣ, ΘΛΜ, ΑΤΘΕ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Επιμετριςεισ ςυντάςςονται ςτο τζλοσ κάκε μινα και υποβάλλονται ςε ζντυπθ και 
θλεκτρονικι μορφι. Θ υποβολι των επιμετριςεων από τον ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία για ζλεγχο 
γίνεται το αργότερο είκοςι θμζρεσ μετά το τζλοσ του επόμενου τθσ εκτζλεςισ τουσ μθνόσ, αφοφ 
υπογραφοφν από αυτόν με τθν ζνδειξθ  “όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο”. Θ ζγκριςθ των 
επιμετριςεων ολοκλθρϊνεται με τθν ζκδοςθ εγκριτικισ απόφαςθσ από τθν Υπθρεςία μετά τον 
ζλεγχό τουσ.  

Πταν πρόκειται για εργαςίεσ θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν 
τελικι μορφι του ζργου, 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, 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 από τρεισ (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 
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θλεκτρονικά τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 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. 

Πλα τα παραπάνω κακϊσ και κζματα χαρακτθριςμοφ εδαφϊν, πλθρωμισ με κατϋ αποκοπιν 
τίμθμα, τελικϊν επιμετριςεων κ.λπ. διενεργοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 151 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο:ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ – ΕΝΣΟΛΕ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  
Θ πραγματοποίθςθ των τμθματικϊν πλθρωμϊν και τθσ οριςτικισ πλθρωμισ του 

εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ κακϊσ και θ εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων από τθν 
εργολαβικι ςφμβαςθ κα γίνει με βάςει τουσ λογαριαςμοφσ και τισ πιςτοποιιςεισ. 

Ο ανάδοχοσ ςυντάςςει λογαριαςμό των ποςϊν από εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν και τον 
υποβάλει μετά τθ λιξθ κάκε μινα. Απαγορεφεται να περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό εργαςίεσ 
που δεν ζχουν επιμετρθκεί, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 152 του Ν.4412/16. 

Στο λογαριαςμό περιλαμβάνονται – με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ – θμιτελισ εργαςίεσ με 
προςωρινι τιμι μειωμζνθ ϊςτε να είναι δυνατι θ αυτοτελισ αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ με το 
υπόλοιπο τθσ προβλεπόμενθσ τιμισ. Ρεριλαμβάνονται επίςθσ υλικά που ειςκομίςκθκαν με 
ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ ςτο εργοτάξια ι ςε αποκικθ που δθλϊκθκε και εγκρίκθκε  από τθν 
υπθρεςία. Για τα υλικά αυτά φζρει ο ανάδοχοσ ακζραια τθν ευκφνθ μζχρι τθν οριςτικι 
ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. Θ πιςτοποίθςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 152 
του Ν.4412/16. 

Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί, υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία 
που τουσ ελζγχει, τουσ διορκϊνει και τουσ εγκρίνει μζςα ςε ζνα μινα. Σε  περίπτωςθ επιςτροφισ 
του λογαριαςμοφ ςτον ανάδοχο, το διάςτθμα τουσ ενόσ μθνόσ επανυπολογίηεται από τθν 
επανυποβολι του λογαριαςμοφ. 
 Σε περίπτωςθ ςφνταξθσ αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, αυτόσ μπορεί να ςυνταχκεί από τθν 
Υπθρεςία και το ποςό του πρζπει να καταβλθκεί από τον ανάδοχο μζςα ςε ζνα μινα από τθν 
κοινοποίθςθ του λογαριαςμοφ ςε αυτόν, άλλωσ καταπίπτουν ιςόποςα ςε βάροσ του οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ που ζχουν κατατεκεί, εφϋ όςον δεν υπάρχει ανεξόφλθτο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ κα υπόκεινται ςτισ κρατιςεισ εγγυιςεων, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία και κα αποδίδονται ςφμφωνα με τον Νόμο. 

Για τισ πλθρωμζσ των λογαριαςμϊν κα προςκομίηονται από τον ανάδοχο και τα εξισ 
δικαιολογθτικά: 
1. Κανονικό τιμολόγιο ςε (1) αντίτυπο. 
2. Διπλότυπο τθσ αρμόδιασ Οικονομικισ Εφορίασ για τθν προκαταβολι του φόρου ειςοδιματοσ. 
3. Τα ανά τρίμθνο δελτία φορολογικισ ενθμερότθτασ, που προβλζπονται από τον νόμο. 
4. Βεβαίωςθ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν για τθν εκπλιρωςθ από τον ανάδοχο των ςχετικϊν 

με τθν εργολαβία υποχρεϊςεϊν του. 
5. Απόδειξθ καταβολισ ποςοςτοφ 0,2% και 1% επί του ποςοφ κάκε λογαριαςμοφ υπζρ του 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (άρκρο 12 Ν.915/79 και αποφάςεισ 9/94 και 10/94 Ολομζλειασ Αρείου Ράγου) και 
0,50 % υπζρ του Ε.Μ.Ρ.  

6. Ραραςτατικό καταβολισ ςτον λογαριαςμό 040/546107/30 τθσ Εκνικισ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ 
κράτθςθσ 0,6% επί παντόσ λογαριαςμοφ (Ν.2166/93, άρκρο 27 παρ. 34 και 35). 

7. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κα προκφπτει από τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τουσ Ο.Τ.Α. 
Στο κονδφλιο, που προκφπτει τελικά, προςτίκενται τυχόν νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ του 

αναδόχου ι αφαιροφνται, ςφμφωνα με το άρκρο 152 του Ν.4412/16, τυχόν επιβαλλόμενεσ 
ποινικζσ ριτρεσ, περικοπζσ, ςυμπλθρωματικι κράτθςθ εγγφθςθσ (αν δεν ζχουν κατατεκεί οι 
αντίςτοιχεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ),  κ.λ.π., γενικά δε προςκαφαιροφνται οφειλόμενα ι χρεωμζνα 
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ςτον εργολάβο ποςά, ϊςτε να προκφψει το ποςό με το οποίο κα πλθρωκεί και να γίνει 
εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων. 

Στισ εντολζσ πλθρωμισ προςτίκεται Φ.Ρ.Α., που κα βαρφνει τον κφριο του ζργου, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 1642/86. 

Θ πιςτοποίθςθ ενόσ λογαριαςμοφ δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν ευκφνθ των 
εργαςιϊν που πιςτοποιοφνται, από τθν ευκφνθ αποκατάςταςθσ τυχόν ηθμιϊν ςτισ ιδθ 
εκτελεςμζνεσ εργαςίεσ, από τθν ευκφνθ για τθν κλοπι υλικϊν και δεν απαλλάςςει επίςθσ τον 
εργοδότθ από το δικαίωμά του να απαιτιςει από τον ανάδοχο να εκπλθρϊςει όλουσ τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ. 

Γενικότερα, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 152 του Ν.4412/16. 
Ο τελικόσ (εξοφλθτικόσ) λογαριαςμόσ με τον οποίο γίνεται θ οικονομικι εκκακάριςθ τθσ 

εργολαβίασ εκδίδεται με βάςθ το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του ζργου. Τα ςτοιχεία αυτά 
αποτελοφν τα δικαιολογθτικά ζκδοςθσ του εξοφλθτικοφ λογαριαςμοφ ςτον οποίο επιςυνάπτονται 
αντίγραφά τουσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ – ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕ 
ΕΡΓΑΙΕ 
 Ο υπολογιςμόσ τθσ ανακεϊρθςθσ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 153 του Ν.4412/16 με 
τθν επιφφλαξθ τθσ τελευταίασ παραγράφου, ςφμφωνα με τθν οποία για τα ζργα εςωτερικοφ 
αναςτζλλεται θ ζκδοςθ πρακτικϊν διαπίςτωςθσ βαςικϊν τιμϊν υλικϊν, εργατικϊν και 
μιςκωμάτων μθχανθμάτων από τθν επιτροπι διαπίςτωςθσ τιμϊν δθμοςίων ζργων. ΕΔΤΔΕ. 

Οι απολογιςτικζσ εργαςίεσ που μπορεί να ηθτιςει θ διευκφνουςα υπθρεςία να 
εκτελεςκοφν, διζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 154 του Ν.4412/16. Τονίηεται ότι ςε κάκε 
περίπτωςθ απολογιςτικισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν πρζπει να τθρείται ειδικό θμερολόγιο  ςφμφωνα 
με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου. Το φψοσ των αναγκαίων απολογιςτικϊν εργαςιϊν που 
υποχρεοφται να εκτελζςει ο ανάδοχοσ μετά από ειδικι εντολι τθσ υπθρεςίασ δεν μπορεί να 
ξεπερνά το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 

Υπό τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτο άρκρο 132 του Ν.4412/16, αν υπάρχει ανάγκθ να 
εκτελεςκοφν επείγουςεσ και απρόβλεπτεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ μπορεί να εγκρικεί από τθν 
προϊςταμζνθ αρχι θ εκτζλεςι τουσ πριν από τθ ςφνταξθ Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα Εργαςιϊν και 
μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Στο ανωτζρω 
ποςοςτό περιλαμβάνεται ςωρευτικά και θ αξία των απολογιςτικϊν εργαςιϊν. Θ εκτζλεςθ 
απρόβλεπτων και πρόςκετων εργαςιϊν διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 155 του 
Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΤΜΒΑΗ 
Ο κακοριςμόσ από τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ και 

των ειδικϊν προδιαγραφϊν των επί μζρουσ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (τρόποσ 
εκτζλεςθσ καταςκευϊν, επί μζρουσ διαςτάςεισ κ.λ.π.) δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν 
υποχρζωςθ να πάρει κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των διαφόρων ειδϊν 
καταςκευϊν που ςυνκζτουν το ςφνολο του ζργου. 

Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι 
από τισ ΕΤΕΡ, τα ςχζδια λεπτομερειϊν ι από άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ι τζλοσ από τισ 
οδθγίεσ ι διαταγζσ τθσ υπθρεςίασ, κάκε απλι καταςκευι ι ςφνκετο τμιμα του ζργου, πρζπει να 
είναι άρτια, τόςο ωσ προσ τθν καταςκευι, τθν αντοχι και καλι εμφάνιςι του, όςο και ωσ προσ 
τθν άμεςθ ςφνδεςι του με τα υπόλοιπα (εςωτερικά ι γειτονικά) τμιματα του ζργου. 

Κάκε τμιμα του ζργου που τυχόν δεν κα ςυμπλθρϊνεται άμεςα, κα πρζπει να 
καταςκευάηεται με τθν δυνατότθτα να λειτουργεί αυτόνομα. 
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Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ςυμπλιρωςθ ι επανόρκωςθ, ςτο χρόνο που κα ορίςει θ υπθρεςία, 
αλλιϊσ θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει αυτό ςε βάροσ και για λογαριαςμό του, άνευ 
ετζρου και με τθν τιμι που κα ηθτιςει ο νζοσ καταςκευαςτισ. 

Ο ανάδοχοσ πριν από τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε 
ςυςχετιςμό και αρικμθτικό ζλεγχο των αναγραφομζνων ςτοιχείων και ςε περίπτωςθ 
αςυμφωνίασ να ηθτιςει ζγκαιρα και ζγγραφα από τον εργοδότθ τθν ςχετικι διόρκωςθ, χωρίσ να 
ζχει δικαίωμα να τροποποιεί τα ςτοιχεία αυτά, χωρίσ τθν ζγγραφθ εντολι του εργοδότθ, γιατί 
ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ αναλαμβάνει ρθτά να εφαρμόςει πιςτά τα ςχζδια τθσ μελζτθσ του 
ζργου και τα κακοριηόμενα ςτα τεφχθ τθσ μελζτθσ αυτισ. 

Τα κζματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ, κακϊσ και 
αυξομειϊςεισ εργαςιϊν και νζεσ εργαςίεσ διζπονται από το άρκρο 156 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
Οι γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου αναφζρονται ρθτά ςτο άρκρο 138 του ίδιου νόμου.  
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να ςυντάςςει και να 

υποβάλλει λεπτομερι διαγράμματα των εγκαταςτάςεων θλεκτροδότθςθσ ι άλλων που κα 
καταςκευαςκοφν, με πλιρεισ εξαςφαλίςεισ. Οι αποτυπϊςεισ αυτζσ των δικτφων που τυχόν 
καταςκευαςκοφν με το ζργο αυτό, κα παραδοκοφν ςτθν υπθρεςία και ςε μορφι θλεκτρονικοφ 
αρχείου ςε επεξεργάςιμθ μορφι. Στο τζλοσ του ζργου και πριν τθν προςωρινι παραλαβι, 
υποχρεοφται ο ανάδοχοσ να ςυντάξει και να υποβάλει ςε θλεκτρονικι μορφι ςειρά ςχεδίων “ως 
κατασκευάσθη”.  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί θμερολόγιο ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 146 
του Ν.4412/16, ςε θλεκτρονικι μορφή με τρήση ελεύθεροσ λογισμικό εσρείας τρήσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΕΒΑΙΩΗ ΠΕΡΑΣΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ – 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΗ 
Με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ περάτωςθσ του ςυνόλου του ζργου εκδίδεται βεβαίωςθ 

περάτωςθσ εργαςιϊν από τθν διευκφνουςα υπθρεςία, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 168 του 
Ν.4412/16. 

Οποτεδιποτε και πριν από τθν προςωρινι παραλαβι, το ζργο ι αυτοτελι του τμιματα 
που ζχουν περατωκεί μπορεί να δοκοφν ςε χριςθ, φςτερα από τθ διενζργεια ςχετικισ 
διοικθτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν. 4412/16. 

Θ προςωρινι παραλαβι διενεργείται μζςα ςε ζξι μινεσ από τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του 
ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 170 του Ν.4412/16. Θ προςωρινι παραλαβι διενεργείται από 
επιτροπι που ορίηει θ προϊςταμζνθ αρχι, αφοφ προθγουμζνωσ θ διευκφνουςα υπθρεςία τθσ 
ανακοινϊςει ότι περατϊκθκαν οι εργαςίεσ. Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι παραλαβι 
είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ που ςυντάςςεται από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ 
ςυντάςςει επίςθσ 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. 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυντθρεί δωρεάν το ζργο για δεκαπζντε (15) μινεσ 
από τθν θμζρα υποβολισ του τελικοφ ςυνοπτικοφ επιμετρθτικοφ πίνακα ι από τθν ςφνταξθ του 
πρωτοκόλλου περαίωςθσ εφ’ όςον τα επιμετρθτικά ςτοιχεία ζχουν υποβλθκεί νωρίτερα ι 
ταυτόχρονα και οφείλει ςτο διάςτθμα αυτό να επανορκϊνει κάκε βλάβθ ι ηθμιά που κα γίνει ςτα 
ζργα που εκτελζςτθκαν απϋ αυτόν, ςφμφωνα με το άρκρο 171 του Ν.4412/16. Κατά το χρόνο 
εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επικεωρεί τακτικά 
το ζργο, να το διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ τουσ. 
Εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν κλοπϊν ι βανδαλιςμϊν από τθ χριςθ, εφόςον δεν 
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οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου, εκτελοφνται με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και θ δαπάνθ 
αποδίδεται ςτον ανάδοχο ι οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται από τθν υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που 
παραλείπει ο ανάδοχοσ τθσ υποχρεϊςεισ του αυτζσ, οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ μπορεί να 
εκτελεςκοφν από τθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 
υπόχρεου αναδόχου. Οι εργαςίεσ και ενζργειεσ ςυντιρθςθσ καταγράφονται ςε ειδικό τεφχοσ, με 
τισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ των υποχρεϊςεων του αναδόχου κατά το χρόνο υποχρεωτικισ 
ςυντιρθςθσ, ιςχφουν και οι διατάξεισ των παρ. 3 ζωσ 8 του άρκρου 159 του ίδιου νόμου. 

Στθν οριςτικι παραλαβι εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 172 του Ν.4412/16. Στθν 
οριςτικι παραλαβι του ζργου, θ επιτροπι παραλαβισ παραλαμβάνει το ζργο όςον αφορά τθν 
καλι κατάςταςθ των εργαςιϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΤ ΕΚΣΕΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΑΛΛΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – 
ΦΘΟΡΕ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, που 
δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςι του, από άλλουσ εργολιπτεσ που ζχει εγκαταςτιςει ο 
κφριοσ του ζργου ι άλλοσ φορζασ, να διευκολφνει τθν εκτζλεςι τουσ  και να ρυκμίηει τθν 
εκτζλεςθ των εκτελουμζνων από αυτόν εργαςιϊν, οφτωσ ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ 
εκτζλεςθ εργαςιϊν από τον κφριο του ζργου ι από άλλουσ εργολιπτεσ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανοίγει, να μορφϊνει και να επαναφζρει ςτθν αρχικι 
κατάςταςθ τισ απαιτοφμενεσ, με βάςθ τθ μελζτθ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, οπζσ διζλευςθσ, 
φωλιζσ και αφλακεσ, για τθν διζλευςθ ςωλινων ι οποιωνδιποτε άλλων ςτοιχείων Θ/Μ 
εγκαταςτάςεων, χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ γιατί οι ςχετικζσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται 
ςτα οικεία άρκρα του τιμολογίου. 

Απαγορεφεται ρθτά θ διάνοιξθ ι θ μόρφωςθ από τον ανάδοχο, οπϊν, φωλεϊν και 
αυλακϊν ςε καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ του επιβλζποντα 
μθχανικοφ.  

Οποιαδιποτε φκορά ι ηθμιά που προκλθκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου, ςε 
οποιαδιποτε καταςκευι, βαρφνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει 
και να επαναφζρει τισ καταςκευζσ που υπζςτθςαν τθν ηθμιά ι τθν φκορά, ςτθν πρότερα τουσ 
κατάςταςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΧΡΗΗ ΕΡΓΟΤ Ή ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ 
Ο εργοδότθσ δικαιοφται παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να χρθςιμοποιεί το 

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

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

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΣΗΡΗΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ  
Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ νόμων, αςτυνομικϊν και λοιπϊν διατάξεων 

και οφείλει να ανακοινϊςει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ διαταγζσ και 
εντολζσ των διαφόρων αρχϊν, που απευκφνονται ι του κοινοποιοφνται, ςχετικά με 
υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφαλείασ κ.λ.π. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 
(H ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Ι του 
άρκρου 12 του ΡΔ 305/96). 
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• Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, 
των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο 
προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να 
ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ 
καταςκευισ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16, Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

 
2. Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων 
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.4412/16. 
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ 
και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ : ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2-3-
01, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ 
και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ 
φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου : Ν.4412/16. 
γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των 
εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων 
αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 1073/81 
(αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ 
γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν 
τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν 
περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το 
ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 
 
3. Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα  

3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ ( ΣΑΥ ) – Φάκελοσ Αςφάλειασ 
Υγείασ  (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα : 
α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ 
των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν 
που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα 
περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 
θμερομίςκια: ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το 
παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 
β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α 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. 
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. 
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. 
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. 
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 μ ε τ θν εκπόνθςθ τ ου Σ ΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται 
ςτθν ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ – τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ 
και υγείασ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 
εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 
50 και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 
γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα 
εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και 
Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ 
επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι 
Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, 
ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου 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 εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε 
ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ 
υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). 
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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 (άρκρο 18 παρ.9). 

3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.), όταν 
απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ 
των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 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 Διευκφνςεισ, Τμιματα ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ του αναδόχου και τθσ Διευκφνουςασ 
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, κ.λπ.: ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (άρκρο 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του 
τζωσ ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (Θ.Μ.Α.) 
Για τθν πιςτι εφαρμογι του Σ ΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το 
Θ.Μ.Α. 
Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και 
εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των 
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο 
αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 
 
4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο 
εργοτάξιο. 
4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (Μ.Α.Ρ.) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα 
παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: 
α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων: Ρ.Δ. 105/95, Ρ.Δ. 
305//96 (αρ.12 παράρτθμα 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 
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ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο 
θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (άρκρο 12 παράρτθμα IV, μζροσ Β, τμιμα II, 
παρ.2). 
γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι 
αερίων κ.λπ.) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των 
εγκαταςτάςεων αυτϊν: ΡΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96 (άρκρο 12, παράρτθμα 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, κ.λπ.: Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 92-96), Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτθμα IV, μζροσ 
Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (άρκρα 30, 32, 45). 
ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ 
(φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κ.λπ.) : Ρ.Δ .1073/81 
(άρκρα 109,110), Ν.1430/84 (άρκρα 17,18), Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12 παράρτθμα 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, κ.λπ., 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 (άρκρα 102-108), Ν.1430/84 (άρκρα 16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποποιιςεισ αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 
396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ – 
εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κ.λπ. 
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 τζωσ ΥΡΥΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων 
Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 
- Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τζωσ ΥΡΕΚΑ και τζωσ 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 (άρκρα 9 – 11 και άρκρο 52 ) και τθν 
τροποποίθςθ αυτοφ : Ν. 3542/07 (άρκρα 7-9 και άρκρο 46). 
β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, 
κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (άρκρο 47, 48) και θ τροποποίθςθ 
αυτοφ: Ν. 3542/07 (άρκρα 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, 
κ.λπ.: Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 75-84), Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 8.δ και άρκρο 12, παράρτθμα IV, μζροσ Α, 
παρ.2), Ν.3850/10 (άρκρα 31,35). 
δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, 
εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: Ρ.Δ. 
216/78, Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρκρο 8), Ρ.Δ. 305/96 *άρκρο 8 (γ, ε, ςτ, 
η) και άρκρο 12 παράρτθμα IV, μζροσ Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (άρκρο 32) 
και θ τροποποίθςθ αυτοφ: Ν. 3542/07 (άρκρο 30). 
ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν : 
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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 (άρ. 36-41), ΡΔ 82/10. 

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

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

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

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

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

 
5. Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 
εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 
εκτελοφμενου ζργου. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα 
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν 
του εκτελοφμενου ζργου. 
Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα : 

5.1 Κατεδαφίςεισ : Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), 
ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, 
ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ 
τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 
1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 
3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 
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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 ). 

5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε 
ςτζγεσ. 
Ρ.Δ. 778/80, Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 34-44), Ν.1430/84 (άρκρα 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, 
Ρ.Δ. 396/94 (άρκρο 9 παρ.4 παράρτθμα ΙΙΙ), Ρ.Δ. 155/04, Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτθμα IV 
μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 4-6,14). 

5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 
Ρ.Δ. 95/78, Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 96, 99,.104, 105), Ρ.Δ. 70/90 (άρκρο 15), Ρ.Δ. 396/94 (άρκρο 9 
παρ.4, παράρτθμα 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.) 
Ρ.Δ. 778/80, Ρ.Δ. 1073/81 (άρκρα 26- 33, άρκρο 98), ΥΑ 3046/304/89, Ρ.Δ. 396/94 (άρκρο 9 
παρ.4 παράρτθμα ΙΙΙ), Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12 παράρτθμα IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 
(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ 
ενζργειασ και εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι 
άλλθσ φφςθσ ζργων και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) 
Ν.495/76, Ρ.Δ. 413/77, Ρ.Δ. 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροποποίθςθ αυτισ: ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Ρ.Δ. 396/94 (άρκρο 9 παρ.4 παράρτθμα ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιιςεισ αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Ρ.Δ. 455/95 και θ τροποποίθςθ αυτοφ: Ρ.Δ. 2/06, Ρ.Δ. 
305/96 (άρκρο 12 παράρτθμα IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα (Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα 
καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κ.λπ. με χριςθ πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ 
ςυνεργείου.) Ρ.Δ. 1073/81 (αρ.100), Ν. 1430/84 (άρκρο 17), Ρ.Δ. 396/94 (άρκρο 9 παρ.4 
παράρτθμα ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Ρ.Δ. 305/96 (άρκρο 12, παράρτθμα IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ 
παρ.8.3 και παρ.13). 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΙΟ» 

ΝΟΜΟΙ ΡΟΕΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΡΟΥΓΙΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Ν. 4412/16 

 

Ρ. Δ. 413/77 

Ρ. Δ. 95/78 

Ρ. Δ. 216/78 

Ρ. Δ. 778/80 

Ρ. Δ. 1073/81 

Ρ. Δ. 225/89 

Ρ. Δ. 31/90 

Ρ. Δ. 70/90 

Ρ. Δ. 85/91 

Ρ. Δ. 499/91 

Ρ. Δ. 395/94 

Ρ. Δ. 396/94 

Ρ. Δ. 397/94 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

Α.ΡΩΤ.ΔΕΕΡ 

Ρ/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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Ρ. Δ. 105/95 

Ρ. Δ. 455/95 

Ρ. Δ. 305/96 

Ρ. Δ. 89/99 

Ρ. Δ. 304/00 

Ρ. Δ. 155/04 

Ρ. Δ. 176/05 

Ρ. Δ. 149/06 

Ρ. Δ. 2/06 

Ρ. Δ. 212/06 

Ρ. Δ. 82/10 

Ρ. Δ. 57/10 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/02 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Ρυροςβεςτικι διάταξθ 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν 
τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΠΙΝΑΚΙΔΕ 
          Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι ςτθν περίπτωςθ κακολικισ διακοπισ τθσ 
κυκλοφορίασ ςτο χϊρο που καταςκευάηει το ζργο, πρζπει απαραίτθτα να ςυνεννοείται με τθν 
υπθρεςία και το αρμόδιο τμιμα Τροχαίασ κίνθςθσ. 
          Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικά του ζξοδα: 

• Να τοποκετιςει πινακίδεσ κακοδιγθςθσ τθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων και πεηϊν ι άλλων 
χρθςτϊν τθσ περιοχισ του ζργου.  

• Να περιφράξει κάκε κζςθ που είναι επικίνδυνθ για τθν κυκλοφορία οχθμάτων και πεηϊν 
και να τθν επιςθμάνει με τοποκζτθςθ πινακίδων και νυχτερινϊν ςθμάτων. 

• Να τοποκετιςει ςτισ πιο εμφανείσ κζςεισ ξφλινα ι μεταλλικά εμπόδια που κα 
αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, το ονοματεπϊνυμο και ο αρικμόσ τθλεφϊνου 
του αναδόχου. 

• Να εξαςφαλίςει αςφαλείσ διαβάςεισ των ακάλυπτων τυχϊν τάφρων είτε του ζργου που 
εκτελεί, είτε από παρεμβάςεισ των Ο.Κ.Ω. 

• Να τοποκετιςει πινακίδα ζργου όπωσ περιγράφεται ςε ςχζδιο. 
• Να εξαςφαλίηει με κάκε τρόπο και κακϋ όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν, τθν αςφαλι 

είςοδο – ζξοδο πεηϊν και οχθμάτων ςτισ παρόδιεσ ιδιοκτθςίεσ. 
 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 
50A/02-03-2007) περί ΚΟΚ και ςτα ςθμεία όπου επεμβαίνει αυτόσ ςτο ζργο, όπωσ:  
1. Σιμανςθ εργαςιϊν ςτουσ δρόμουσ, 2. Ρερί κατάλθψθσ οδοςτρωμάτων με μπάηα και άςκοπθ 
παρακϊλυςθ τθσ κυκλοφορίασ κ.λ.π. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
 Θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 
καταςκευι ι ενςωματϊνονται ςε αυτό γίνεται από 2 τουλάχιςτον τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρο 159 του Ν.4412/16. 
 Αν θ επίβλεψθ κεωρεί ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των 
προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται από τθν υπθρεςία θ μθ χρθςιμοποίθςι 
τουσ. Σε  περίπτωςθ διαφωνίασ του αναδόχου, τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται μζχρι να κρικεί θ 
καταλλθλότθτά τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 159 του 
Ν.4412/16.    
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 Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε 
εργαςία παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, θ υπθρεςία του 
κοινοποιεί ειδικι διαταγι όπου προςδιορίηονται του ελαττϊματα, κακορίηεται αν είναι ουςιϊδθ, 
επουςιϊδθ ι επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςι τουσ. Κατά τα 
λοιπά ιςχφουν οι παρ. 3 ζωσ και 8 του παραπάνω άρκρου. 
Οι εργαςίεσ που παρουςιάηουν ουςιϊδθ ελαττϊματα δεν περιλαμβάνονται ςτθν πιςτοποίθςθ, 
ενϊ αυτζσ που παρουςιάηουν επουςιϊδθ περιλαμβάνονται με μειωμζνθ τιμι, όπωσ κακορίηεται 
ςτθν ειδικι διαταγι και μζχρι τθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ. Αν το ελάττωμα 
αποκαλυφκεί εκ των υςτζρων, θ περικοπι μπορεί  να γίνει ςτθν επόμενθ πιςτοποίθςθ. 
 Για όλα τα υλικά επικαλφψεων τελικϊν επιφανειϊν κα προςκομίηονται απαραιτιτωσ 
δείγματα και μετά τθν ζγκριςι τουσ κα γίνεται θ προμικειά τουσ από τον ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
          Πλα γενικά τα ζργα και οι ςυναφείσ γιϋ αυτά εργαςίεσ πρζπει να εκτελεςκοφν ςφμφωνα με 
τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ, τισ ΕΤΕΡ, τισ γενικζσ αρχζσ άρτιασ και επιμελθμζνθσ 
εργαςίασ, τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, τουσ κανονιςμοφσ που ιςχφουν, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και 
τθσ επιςτιμθσ. 
Για κάκε τι που δεν κακορίηεται με ακρίβεια ςτα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, ο ανάδοχοσ ζχει 
υποχρζωςθ πριν από κάκε εκτζλεςθ, να ηθτεί κάκε φορά ζγκαιρα ζγγραφεσ οδθγίεσ και εντολζσ.  
Υπερςυμβατικζσ εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν χωρίσ γραπτι εντολι και προζγκριςθ, δεν 
αναγνωρίηονται οφτε δθμιουργοφν δικαίωμα πλθρωμισ για τον ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
1. Ππωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για 
οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, από 
οποιαδιποτε αιτία που ζχει ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
2. Για τθν εκτζλεςθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ, πζραν των όςων περιοριςτικά αναφζρονται ςτθν 
παροφςα ΕΣΥ, μποροφν να εφαρμόηονται αναλογικά και άλλεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν.4782/2021, οι οποίεσ ικελε κρικοφν απαραίτθτεσ για τθν 
καλι λειτουργία τθσ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν ρθτϊσ δεν κατονομάηονται ςτο παρόν τεφχοσ. 
 

Αχαράβθ, 06/09/2021 

Συντάχκθκε Ελζγχκθκε και κεωρικθκε  
 

Θ αναπλθρωτισ 
τμθματάρχθσ 

 
Κυριακι Ευγενικοφ 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΤΕ 
 

Ο υπάλλθλοσ 
 
 

Γεϊργιοσ Τηεφεράκοσ 
Τοπογράφοσ Μθχανικόσ ΤΕ 

 

Ο αναπλθρωτισ Διευκυντισ 
 
 

Χριςτοσ Κορμαρισ 
Μθχ/γοσ Μθχανικόσ ΡΕ 
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