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ΣΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΗ 

 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ 

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ τθσ βατότθτασ τθσ Κφριασ 

Δημοτικήσ Οδοφ (Κ2) (Μζγα Τδρί ιδαρίου – Επαρχιακι  Οδόσ 31) ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Εςπερίων του 

Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ.  

Η ςυγκεκριμζνθ  οδόσ  αποτελεί παρακαμπτιρια 

οδό του οικιςμοφ ιδαρίου, εκτείνεται δυτικά του 

οικιςμοφ και χαρακτθρίςκθκε  ωσ Κφρια Δθμοτικι 

Οδόσ Κ2  (Μζγα Τδρί ιδαρίου – ΕΠ 31) με τθν 

υπ’αρικμ. ΣΠ/7064/26.7.1988 Απόφαςθ Νομάρχθ 

Κζρκυρασ (ΦΕΚ 591/Δ’/1988). Αποτελεί βαςικι 

ςυνδετιρια οδόσ του οικιςμοφ ιδαρίου με τον 

οικιςμό Αυλιωτϊν και τον οικιςμό Αγ. τεφάνου 

Αυλιωτϊν. 

Η Κφρια Δθμοτικι Οδόσ Κ2 παρουςιάηει ομαλι 

κλίςθ (3%), ζχει ικανοποιθτικό υλοποιθμζνο πλάτοσ ςτο ςφνολό τθσ και κρίνεται επαρκζσ για τα ςθμερινά 

κυκλοφοριακά δεδομζνα, κακϊσ το μεταβλθτό πλάτοσ του καταςτρϊματοσ οδοφ είναι μζςθσ τιμισ 7,00 μ. 

περίπου. Σο ςυνολικό μικοσ τθσ οδοφ είναι 1.690 m, με  ςυνολικι επιφάνεια 10.943 τ.μ. και για τισ 

ανάγκεσ τθσ παροφςθσ θ χιλιομζτρθςθ αρχίηει από τθ ςυμβολι τθσ με τθν Επαρχιακι Οδό ΕΠ31 (Χ.Θ. 

0+000 m) και τελειϊνει ςτθ ςυμβολι τθσ με τθν Επαρχιακι Οδό ΕΠ24 (Χ.Θ. 1 +688 m). 

Εικόνα 1-Άποψη οδοφ 
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Β.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ  ΚΑΣΑΣΑΗ 

          Η  Κφρια Δθμοτικι Οδόσ  (Κ2)  (Μζγα Τδρί ιδαρίου  - Επαρχιακι  Οδόσ 31),  είναι διαςτρωμζνθ ςτο 

ςφνολό τθσ με αςφαλτόμιγμα ανοιχτοφ τφπου, το οποίο λόγω τθσ παλαιότθτάσ αφενόσ κακίςταται 

ολιςκθρό υπό βροχι και αφετζρου λόγω του ςχετικά υψθλοφ κυκλοφοριακοφ φόρτου (με ςυχνι χριςθ 

και από πλικοσ βαρζων οχθμάτων), παρουςιάηει αποςακρϊςεισ και ζντονεσ ρθγματϊςεισ ςε αρκετά 

ςθμεία.  

 
Γ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΑΙΩΝ 

         Οι  εργαςίεσ  που  ζχουν προβλεφκεί για τθν αποκατάςταςθ τθσ βατότθτασ  και τθσ οδικισ 

αςφάλειασ τθσ  Κφριασ  Δθμοτικισ Οδοφ  (Κ2)  (Μζγα Τδρί ιδαρίου  - Επαρχιακι  Οδόσ 31) αφοροφν ςε: 

1) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΑΣΡΩΜΑΣΟ ΟΔΟΤ 

Σο κατάςτρωμα τθσ οδοφ λόγω τθσ  παλαιότθτάσ του παρουςιάηει εκτεταμζνεσ φκορζσ ςε πολλά ςθμεία του 

(αποςάκρωςθ και ζντονεσ ρθγµατϊςεισ) και για τθν αποκατάςταςθ αυτοφ κα εκτελεςκοφν οι κάτωκι εργαςίεσ. 

α) Εκςκαφι-φρεηάριςμα του αςφαλτικοφ του καταςτρϊματοσ,  

β)επάλειψθ πρϊτθσ ςτρϊςθσ με αςφαλτικι ςυγκολλθτικι,  

γ) καταςκευι ιςοπεδωτικισ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ τφπου Α 12,5 (μόνο ςτα ςθμεία που κα υποδείξει επί 

τόπου θ Δ/νουςα Τπθρεςία),  

δ) επάλειψθ δεφτερθσ ςτρϊςθσ με αςφαλτικι ςυγκολλθτικι και  

ε) καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθ κυκλοφορίασ πάχουσ 0,05μ. με χριςθ κοινισ αςφάλτου τφπου Α 12,5. 

2) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ 

Θα αποκαταςτακεί θ διαγράμμιςθ αξονικι και πλευρικι ςε όλο το μικοσ, δθλ. διπλι ςυνεχισ 

γραμμι ςτο  άξονα τθσ οδοφ, που διαχωρίηει τισ αντίκετεσ κατευκφνςεισ κυκλοφορίασ και απαγορεφει τθν 

υπζρβαςθ, με εξαίρεςθ το  ςθμείο όπου ςυμβάλλει θ δθμοτικι οδόσ προσ Μαγουλάδεσ  (Χ.Θ. 0+269m) 

κακϊσ ςτο αντίςτοιχο τμιμα κα υποδειχκεί επί τόπου θ υλοποίθςθ τθσ  διακεκομμζνθσ διαγράμμιςθσ και 

τυχόν λοιπά ςθμεία που ικανοποιοφνται οι ςυνκικεσ προςπζραςθσ, όςον αφορά ςτθν αναπτυςςόμενθ 

Εικόνα2- Οριζοντιογραφία οδού 
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ταχφτθτα οχθμάτων και τθν ορατότθτα (π.χ. οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ καµπφλεσ, φυςικά ι τεχνθτά 

εμπόδια). 

Επιπλζον ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ κα υλοποιθκεί ςυνεχισ γραμμι ςτα άκρα του οδοςτρϊματοσ, που 

λειτουργεί ωσ οριογραμμι. 

Σα γεωμετρικά ςτοιχεία τθσ διαγράμμιςθσ κα είναι ωσ εξισ:  

-Σο πλάτοσ των γραμμϊν που κα υλοποιθκοφν πρζπει να είναι τουλάχιςτον 15 cm.  

-Η απόςταςθ μεταξφ δφο γειτονικϊν κατά μικοσ γραμμϊν πρζπει να είναι μεταξφ 10 και 18 cm. 

-ε µία διακεκομμζνθ  γραμμι  που χρθςιμοποιείται για να διαχωρίςει δυο λωρίδεσ κυκλοφορίασ, ο λόγοσ 

του μικοσ  τθσ γραμμισ  προσ το μικοσ του διάκενου πρζπει να είναι μεταξφ 1:2 και 1:4, το μικοσ τθσ 

γραμμισ μεταξφ  1 και 9 m, το δε μζγιςτο μικοσ διακζνου 12 m. 

-Μία ςυνεχισ απλι ι διπλι διαχωριςτικι γραμμι δεν πρζπει να ζχει μικοσ μικρότερο από 20 m. Η 

ακριβισ διαμόρφωςθ τθσ διαγράμμιςθσ, όςον αφορά τισ ςυνκικεσ προςπζραςθσ, εξαρτάται από τθν 

ταχφτθτα και ορατότθτα ςτα εν λόγω ςθμεία. 

-Σο πάχοσ τθσ γραμμισ διακοπισ πορείασ ςτισ ςυμβολζσ α) με τθ δθμοτικι οδό προσ Μαγουλάδεσ και β) 

με τθν Επαρχιακι οδό ΕΠ 24, κυµαίνεται µεταξφ 20 και 60 cm (ςυνιςτάται πάχοσ 30 cm). Η εγκάρςια 

γραμμι διακοπισ πορείασ ςυνοδεφεται και από τθν λζξθ STOP που αναγράφεται επάνω ςτο οδόςτρωμα. 

Δ. ΠΡΟΜΕΣΡΗΕΙ 
 

α/
α 

Α
ρ

. Σ
ιμ

ο
λο

γ.
 

Είδοσ 
εργαςίασ 

Άρθρο 
αναθεωρ. 

Μ
ο

νά
δ

α
 

Προμετρήςεισ 

Σελική 
ποςότητα 

Προυπολογις
μοφ 

    Ομάδα  Αςφαλτικά  - ήμανςη         

1 ΟΔΟΔ4 
ΑΦΑΛΣΙΚΗ 
ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ 
ΕΠΑΛΕΙΨΗ  

ΟΔΟ4120 m2 
(Βλ. 
οριηοντιογρα
φία) 

10943*2 = 21886,00 21886,00 

          
(Για ςυγκόλλθςθ 2 
ςτρωμάτων) 

    

2 ΟΔΟΔ6 

ΑΦΑΛΣΙΚΕ 
ΣΡΩΕΙ  
ΜΕΣΑΒΛΗΣΟΤ 
ΠΑΧΟΤ 
ΕΠΙΜΕΣΡΟΤΜΕ
ΝΕ ΚΑΣΑ 
ΒΑΡΟ  

ΟΔΟ4421Β tn 

Εκτιμάται 
ςτο ςφνολο 
του 
καταςτρϊμα
τοσ με μζςο 
πάχοσ 0,02 
m 

10943*0,02
*2,75= 

601,87 601,87 

          
Ειδικό 

φαινόμενο 
βάροσ : 

2,75tn/m3     
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Παραδοχι: Η μεταφορά τθσ αςφάλτου 
κα πραγματοποιθκεί από 
αδειοδοτειμζνουσ  χϊρουσ παραγωγισ 
αςφαλτομίγματοσ. Η πλθςιζςτερθ 
μονάδα παραγωγισ αςφαλτομίγματοσ 
βρίςκεται ςτουσ Αγραφοφσ ςε οδικι 
απόςταςθ 6,6 km, εκ των οποίων τα 3,6 
km είναι εκτόσ πόλεωσ ςε οδοφσ καλισ 
βατότθτασ και τα 3 km είναι εντόσ 
αςτικϊν περιοχϊν. 

  

3 ΟΔΟΔ8.1 

Αςφαλτικι 
ςτρϊςθ 
κυκλοφορίασ 
ςυμπυκνωμζνο
υ πάχουσ 0,05 
m με χριςθ 
κοινισ 
αςφάλτου  

ΟΔΟ4521Β m2 
(Βλ. 
οριηοντιο
γραφία) 

  10943,00 10943,00 

          

Παραδοχι: Η μεταφορά τθσ αςφάλτου 
κα πραγματοποιθκεί από 
αδειοδοτειμζνουσ  χϊρουσ παραγωγισ 
αςφαλτομίγματοσ. Η πλθςιζςτερθ 
μονάδα παραγωγισ αςφαλτομίγματοσ 
βρίςκεται ςτουσ Αγραφοφσ ςε οδικι 
απόςταςθ 6,6 km, εκ των οποίων τα 3,6 
km είναι εκτόσ πόλεωσ ςε οδοφσ καλισ 
βατότθτασ και τα 3 km είναι εντόσ 
αςτικϊν περιοχϊν. 

  

4 ΟΔΟΔ2.1 

Απόξεςθ 
αςφαλτικοφ 
οδοςτρϊματοσ 
(φρεηάριςμα) 
ςε βάκοσ ζωσ 4 
cm  

ΟΔΟ1132 m2   7*1,2*190= 1596,00 1596,00 

          

Παραδοχι: Η μεταφορά των προϊόντων 
εκςκαφϊν και κακαιρζςεων κα 
πραγματοποιθκεί ςε ειδικά 
αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ ΑΕΚΚ.  

  

5 ΟΔΟΕ17.2 

Διαγράμμιςθ 
οδοςτρϊματοσ 
με 
κερμοπλαςτικά 
ι 
ψυχροπλαςτικά 
υλικά 

ΟΙΚ7788 m2 
(Βλ. 
οριηοντιο
γραφία) 

υν. μικοσ 
οδοφ (m): 

1690,00 1014,00 

          

υνεχισ 
γραμμι 
πάχουσ 

0,15m 

1690*0,15= 253,50   
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(Μονι, 
δεξία 
άκρθ) 

          

υνεχισ 
γραμμι 
πάχουσ  

0,15m 
(Μονι, 
αριςτ. 
άκρθ) 

1690*0,15= 253,50   

          

υνεχισ 
γραμμι 
πάχουσ  

0,15m 
(μεςαία 

διπλι 
διαχωρις

τικι) 

1690*2* 0,15= 507,00   

                  

 

Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Σο παρόν εδάφιο αφορά ςτουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ (τεχνικά χαρακτθριςτικά ποιότθτασ 

και ςυμπεριφοράσ) που επιτρζπουν τθν περιγραφι εργαςιϊν και υλικϊν, ζτςι ϊςτε θ εργαςία, ι τα υλικά 

να εκπλθρϊνουν τον προβλεπόμενο από τισ μελζτεσ ςκοπό τουσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε 

ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ καταςκευζσ 

του ζργου. 

Οι παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ περιλαμβάνουν γενικά τισ μθχανικζσ, φυςικζσ και χθμικζσ 

ιδιότθτεσ, τισ κατθγορίεσ και τα πρότυπα, τουσ όρουσ δοκιμισ, ελζγχου και παραλαβισ των εργαςιϊν και 

των υλικϊν και των μερϊν που τισ αποτελοφν. Περιλαμβάνουν επίςθσ τθν τεχνικι ι τισ μεκόδουσ 

καταςκευισ και όλεσ τισ λοιπζσ απαιτιςεισ, τισ οποίεσ θ Τπθρεςία μπορεί να προδιαγράφει με γενικζσ ι 

ειδικζσ διατάξεισ, όςον αφορά ολοκλθρωμζνεσ εργαςίεσ και τα υλικά ι τα μζρθ που τισ αποτελοφν. 

Βαςικόσ ςκοπόσ των Σεχνικϊν αυτϊν Προδιαγραφϊν είναι: 

• Η άρτια καταςκευι ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, τθν απαιτοφμενθ και επιβαλλόμενθ 

αςφάλεια εκτζλεςθσ των ζργων και τθν προςαρμογι των ςυνκθκϊν τθσ εκτζλεςθσ των ζργων, μζςα ςτα 

πιο πάνω όρια. 

• Ρθτά αναφζρεται ότι ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει όλα τα ζργα και τισ επί μζρουσ 

εργαςίεσ με πεπειραμζνουσ και ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ με χριςθ των καταλλθλότερων κατά περίπτωςθ 

μθχανικϊν μζςων και οχθμάτων, με κάκε επιμζλεια και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ εμπειρίασ και τθσ 

τεχνικισ επιςτιμθσ, και ότι πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ όλουσ του όρουσ του τεφχουσ αυτοφ 

όςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικϊν και τον τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 
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το παρόν εδάφιο γίνεται αναφορά και περιγραφι των βαςικϊν και ςυνικων εργαςιϊν που 

ςυναντϊνται ςε παρόμοιασ φφςθσ ζργα. Πικανόν οριςμζνεσ περιγραφόμενεσ εργαςίεσ, υλικά, ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ να μθν ςυναντϊνται ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο, ι να διαφζρουν. Η αναγραφι 

τουσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που απαιτθκεί να γίνουν αλλαγζσ (κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ του 

ζργου) και να υιοκετθκοφν καταςκευαςτικζσ λφςεισ και να γίνει χριςθ υλικϊν που δεν προβλζπονται από 

τθν μελζτθ, οπότε οι όροι αυτοί ζχουν πλιρθ εφαρμογι. 

φμφωνα με τθν με αρικμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (με ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) απόφαςθ του 

Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, που 

δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 2221/Βϋ/30.7.2012,  εγκρίκθκαν τετρακόςιεσ ςαράντα (440) Ελλθνικζσ Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ) προκειμζνου να εναρμονιςτοφν οι εγχϊριεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ με τα Διεκνι 

και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάκε φορά ςε ιςχφ, και να διευκολυνκεί θ επίτευξθ του ςτόχου 

τθσ ενιαίασ Ευρωπαϊκισ Αγοράσ και ςτον τομζα των Δομικϊν Ζργων. τθ ςυνζχεια υπιρξε επικαιροποίθςθ 

των ΕΣΕΠ και ζγκριςθ 70 νζων ΕΣΕΠ, οι οποίεσ ζχουν πλιρθ και υποχρεωτικι εφαρμογι μετά τθν 

01θ/03/2021. 

Οι τίτλοι των Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ) που αφοροφν ςτο ζργο αυτό, περιζχονται 

ςτον  παρακάτω πίνακα και το πλιρεσ κείμενο των εν λόγω Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ) 

περιζχεται ςτα ςυνθμμζνα παραρτιματα των ςχετικϊν υπουργικϊν αποφάςεων.   

Oι προδιαγραφζσ ΕΣΕΠ που αντιςτοιχοφν ςτισ εργαςίεσ είναι οι ακόλουκεσ: 

α
/α

 

Εργαςία Α
ρ

. 

Σι
μ

ο
λο

γί
ο

υ
 

Κωδικόσ 
Ν.Ε.Σ 

Ε.Σ.Ε.Π. 

Ομάδα   Αςφαλτικά - ήμανςη  

1 ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 1.1 ΟΔΟΔ4 
- 

2 
ΑΦΑΛΣΙΚΕ ΣΡΩΕΙ ΜΕΣΑΒΛΗΣΟΤ ΠΑΧΟΤ 

ΕΠΙΜΕΣΡΟΤΜΕΝΕ ΚΑΣΑ ΒΑΡΟ (ΟΔΟΔ6) 
1.2 ΟΔΟΔ6 

05-03-11-04 

3 
Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου 

πάχουσ 0,05 m με χριςθ κοινισ αςφάλτου 
1.3 ΟΔΟΔ8.1 

05-03-11-04 

4 
Απόξεςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ 

(φρεηάριςμα) ςε βάκοσ ζωσ 4 cm 
1.4 ΟΔΟΔ2.1 

05-03-14-00 

5 
Διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ με κερμοπλαςτικά ι 

ψυχροπλαςτικά υλικά 
1.5 ΟΔΟΕ17.2 

- 
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Όλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ πρζπει να είναι "πρϊτθσ 

διαλογισ". Με τθν ζκφραςθ αυτι εννοείται ότι τα υλικά που κα προςκομιςκοφν για το ζργο κα είναι τα 

καλφτερα προϊόντα τθσ αντίςτοιχθσ εργοςταςιακισ παραγωγισ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα, κατάλλθλα 

για τον ςκοπό που προορίηονται, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ προδιαγραφζσ αυτζσ κακϊσ και ςτισ 

ειδικζσ ζγγραφεσ διευκρινιςτικζσ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ, όςον αφορά τισ διαςτάςεισ, το ςχιμα, το 

χρωματιςμό, τθν τελικι επεξεργαςία και τζλοσ τθν εμφάνιςθ τουσ. 

Σα υλικά κα προςκομίηονται επί τόπου του ζργου ςυςκευαςμζνα υπό τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ 

τουσ ςτθν αγορά και κα ςυνοδεφονται με αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ.  

Όςον αφορά τον τρόπο χριςεων των υλικϊν πρζπει να τθροφνται αυςτθρά οι οδθγίεσ του 

εργοςταςίου παραγωγισ, εκτόσ αν άλλωσ ικελε διαταχκεί από τθν Τπθρεςία. 

Για όλα τα υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ζργο, ο Ανάδοχοσ, πριν από οποιαδιποτε ςχετικι 

παραγγελία, κα αιτείται ζλεγχο και διαπίςτωςθ από τθν Τπθρεςία αν είναι ςφμφωνα με τισ Ελλθνικζσ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ) και το Περιγραφικό Σιμολόγιο τθσ Μελζτθσ. 

Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν δφναται να περάςουν από εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ποιότθτα και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ τουσ, αν αυτό 

κρικεί απαραίτθτο.  

Η αποκικευςθ των υλικϊν κα γίνεται γενικά ςε ςθμεία και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν 

εμποδίηεται θ ομαλι ροι τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Η αποκικευςθ των ευπακϊν υλικϊν κα γίνεται ςε 

χϊρουσ και ςε ςυνκικεσ που κα πλθροφν τισ ςχετικζσ ειδικζσ προδιαγραφζσ των προμθκευτϊν του κάκε 

είδουσ.  

Για τα ειδικά υλικά που καλφπτονται από εργοςταςιακζσ εγγυιςεισ, αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ 

του αναδόχου, να κατακζςει ςτθν Τπθρεςία πλιρθ τεκμθρίωςθ των ιδιοτιτων και χαρακτθριςτικϊν των 

υλικϊν που επιλζγονται, με ζγγραφα πιςτοποίθςθσ από θμεδαπά ι αλλοδαπά επίςθμα αναγνωριςμζνα 

εργαςτιρια και οργανιςμοφσ, από τα οποία κα αποδεικνφονται οι ιδιότθτζσ τουσ και κα προκφπτει θ 

καταλλθλότθτά τουσ για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ, κακϊσ και τα ανάλογα ζγγραφα εμπορίασ και 

διακίνθςθσ όπου κα αναγράφεται θ ποιότθτά τουσ, οπότε και κα επιτρζπεται θ ειςαγωγι τουσ ςτο 

εργοτάξιο, προκειμζνου να ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 

Διευκρινίηεται ότι όπου ςτα τεφχθ ι ςχζδια τθσ παροφςασ μελζτθσ αναγράφεται τυχόν 

ςυγκεκριμζνοσ ι ενδεικτικόσ τφποσ υλικοφ, ςυςκευισ ι μθχανιματοσ τονίηεται ρθτά ότι θ ακριβισ ζννοια 

του ςυγκεκριμζνου ι ενδεικτικοφ τφπου δεν προχποκζτει τθν προτίμθςθ του αναφερομζνου Εμπορικοφ 

Οίκου, αλλά αναφζρεται ςε υλικά ςυςκευζσ ι μθχανιματα τουλάχιςτον παρεμφερι ι ιςοδφναμα, τθσ 

ίδιασ ποιότθτασ, τεχνικϊν προδιαγραφϊν και χαρακτθριςτικϊν ι καλφτερων. 
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Όλεσ οι εργαςίεσ που προβλζπονται ςτο ζργο κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ 

προδιαγραφζσ αυτζσ, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, τισ ειδικζσ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ και τισ 

προφορικζσ διευκρινιςεισ και οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ του ζργου, μπορεί δε να περάςουν από 

εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ  κανονιςμοφσ και όρουσ που ιςχφουν για τα υλικά. 

Οι δειγματολθψίεσ, δοκιμαςίεσ και ζλεγχοι οποιουδιποτε υλικοφ ι εργαςιϊν κα γίνονται με 

δαπάνεσ και φροντίδα του Αναδόχου, ςφμφωνα με τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, όποτε αυτι το 

κεωρεί αναγκαίο και απαραίτθτο, μετά από ςχετικι ζγγραφθ εντολι τθσ προσ τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται αμζςωσ και πλιρωσ προσ τισ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ και να 

προςκομίηει τα επίςθμα πιςτοποιθτικά με τα αποτελζςματα των ελζγχων. 

Οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι κα γίνονται ςτα Κρατικά Εργαςτιρια Δθμοςίων Ζργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ςτα 

εργαςτιρια του Εκνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου ι ςε άλλα ανεγνωριςμζνα από το Δθμόςιο ιδιωτικά 

εργαςτιρια μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Θα καταςκευάηονται επαρκι δείγματα "εργαςιϊν" 

επί τόπου του ζργου ςτισ κατάλλθλεσ κζςεισ - ϊςτε να λαμβάνονται οι τελικζσ αποφάςεισ για τθν ζγκριςθ 

τουσ - με δικζσ του δαπάνεσ. Η Τπθρεςία μπορεί να απαγορεφςει τθν χρθςιμοποίθςθ υλικϊν ι τθν 

εκτζλεςθ εργαςιϊν όποτε αυτι κρίνει ότι δεν είναι κατάλλθλα ι ςφμφωνα με τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ 

ι με νεϊτερεσ διατάξεισ περί αςφάλειασ και υγιεινισ. τθ περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να τα απομακρφνει αμζςωσ από το εργοτάξιο. 

Η μθ διενζργεια ελζγχου ι θ τυχόν μθ ζγκαιρθ διάγνωςθ ελαττωμάτων ι και προςωρινι αποδοχι 

των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν ι εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν, δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο τθσ 

υποχρζωςθσ του για τθν κακαίρεςθ και ανακαταςκευι τμθμάτων του ζργου, οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι 

διαπιςτωκεί ότι ζγινε χριςθ ακατάλλθλων υλικϊν ι μεκόδων καταςκευισ. Όλεσ οι δαπάνεσ των 

δειγματολθψιϊν, των δοκιμϊν και ελζγχων οποιαςδιποτε φφςθσ, είτε επί τόπου του ζργου είτε ςτθν 

ζδρα οιουδιποτε εργαςτθρίου κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου ι κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ 

τουσ, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον Ανάδοχο. Επίςθσ βαρφνουν τον Ανάδοχο όλεσ οι δαπάνεσ 

προμικειασ και απομάκρυνςθσ των υλικϊν που απορρίφκθκαν ςαν ακατάλλθλα, οι δαπάνεσ για τθν 

αποκάλυψθ κρυμμζνων μερϊν των διαφόρων τμθμάτων των ζτοιμων εργαςιϊν κακϊσ και οι δαπάνεσ 

κακαίρεςθσ, αποςφνκεςθσ και ανακαταςκευισ ζργων ςτα οποία διαπιςτϊκθκαν κακοτεχνίεσ ι θ χριςθ 

ακατάλλθλων υλικϊν, και τζλοσ κάκε άλλθ δαπάνθ που προκαλείται άμεςα ι ζμμεςα από τθν διαδικαςία 

τθσ δειγματολθψίασ υλικϊν και εργαςιϊν. 

Σ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςόν των 279.000,00 €  (ςυμπ. Φ.Π.Α. 24%) και 

χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ. Για τθν καταςκευι του ζργου αυτοφ ζχει προβλεφκεί 
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ςχετικι πίςτωςθ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2021 του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ ςε βάροσ 

του Κ.Α.  63.7333.004. 

Αχαράβη, 26/04/2021 

υντάχθηκε 
Ο υπάλληλοσ 

 
 
 

Κατςαρόσ Γεϊργιοσ 
Πολιτικόσ  Μηχανικόσ ΣΕ 

Η αναπληρϊτρια  
Προϊςτάμενη 

Σμήματοσ 
 
 

Κυριακή Ευγενικοφ 
Πολιτικόσ  Μηχανικόσ ΣΕ 

Ο αναπληρωτήσ Δ/ντήσ  
 Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν 

Δήμου Βόρειασ  Κζρκυρασ 
 
 

Κορμαρήσ Χρήςτοσ 
Μηχανολόγοσ  Μηχανικόσ ΠΕ 

 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ
ΔΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤ. ΣΙΔΑΡΙΟΥ

ΚΟΙΝ. ΣΙΔΑΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ "ΜΕΓΑ ΥΔΡΙ"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Ο1

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔ. 1:5000

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΜΑΡΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

ΕΓΣΑ 87'
Κ=1.187981372

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

AutoCAD SHX Text
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Νο 24

AutoCAD SHX Text
4412500

AutoCAD SHX Text
131000

AutoCAD SHX Text
131500

AutoCAD SHX Text
132000

AutoCAD SHX Text
Oriz_Megadri_v001.dwg

AutoCAD SHX Text
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Νο 31

AutoCAD SHX Text
ΚΥΡΙΑ ΚΟΙΝ. ΟΔΟΣ Νο 2

AutoCAD SHX Text
1+690

AutoCAD SHX Text
1+600

AutoCAD SHX Text
1+500

AutoCAD SHX Text
1+400

AutoCAD SHX Text
1+300

AutoCAD SHX Text
1+200

AutoCAD SHX Text
1+100

AutoCAD SHX Text
1+000

AutoCAD SHX Text
0+900

AutoCAD SHX Text
0+800

AutoCAD SHX Text
0+700

AutoCAD SHX Text
0+600

AutoCAD SHX Text
0+500

AutoCAD SHX Text
0+400

AutoCAD SHX Text
0+300

AutoCAD SHX Text
0+200

AutoCAD SHX Text
0+100

AutoCAD SHX Text
0+000

AutoCAD SHX Text
ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) = 10943 m2

AutoCAD SHX Text
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) = 1690 m

AutoCAD SHX Text
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Κ2 ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΕΓΑ ΥΔΡΙ" ΣΙΔΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ.

AutoCAD SHX Text
ΔΙΑΤΟΜΕΣ (Χ.Θ.)   X(m)       Y(m)

AutoCAD SHX Text
---------------------------

AutoCAD SHX Text
     0+000     130755.8  4412546.16

AutoCAD SHX Text
     0+100     130847.4  4412509.31

AutoCAD SHX Text
     0+200     130933.8  4412461.74

AutoCAD SHX Text
     0+300     131021.3  4412422.67

AutoCAD SHX Text
     0+400     131109.9  4412466.61

AutoCAD SHX Text
     0+500     131182.7  4412532.34

AutoCAD SHX Text
     0+600     131258.7  4412591.63

AutoCAD SHX Text
     0+700     131356.9  4412610.26

AutoCAD SHX Text
     0+800     131455.8  4412620.79

AutoCAD SHX Text
     0+900     131554.5  4412606.27

AutoCAD SHX Text
     1+000     131654.2  4412600.23

AutoCAD SHX Text
     1+100     131753.1  4412585.60

AutoCAD SHX Text
     1+200     131851.6  4412569.23

AutoCAD SHX Text
     1+300     131942.9  4412529.23

AutoCAD SHX Text
     1+400     132016.6  4412462.92

AutoCAD SHX Text
     1+500     132096.3  4412402.86

AutoCAD SHX Text
     1+600     132179.7  4412349.10

AutoCAD SHX Text
ΛΙΣΤΑ  ΟΡΘ. ΣΥΝΤ/ΝΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΟΔΟΥ (ΕΓΣΑ 87')
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

         ΕΡΓΟ : ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΤΡΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟΤ Κ2 ΣΗ ΘΕΗ ΜΕΓΑ ΤΔΡΙ 
Δ.Ε. ΕΠΕΡΙΩΝ 

         ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

   ΠΡΟΫΠ. : 279.000,00 Ευρϊ (με Φ.Π.24%)  

      ΠΗΓΗ : ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ  

           CPV: 45233141-9  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 5 /2021 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 

α/α Εργαςία 

Α
ρ

ικ
μ

ό
σ 

Σι
μ

ο
λο

γί
ο

υ
 

Κωδικόσ 
Ανακεϊρθςθσ 

Είδοσ 
Μονάδασ 

Ποςότθτα 
Σιμι 

Μονάδασ 
Δαπάνθ 

 

Ομάδα  Αςφαλτικά - ήμανςη  

1 ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) 1.1 ΟΔΟ4120 m2 21.886,00 0,45       9.848,70 

2 
ΑΦΑΛΣΙΚΕ ΣΡΩΕΙ ΜΕΣΑΒΛΗΣΟΤ ΠΑΧΟΤ ΕΠΙΜΕΣΡΟΤΜΕΝΕ ΚΑΣΑ 
ΒΑΡΟ (ΟΔΟΔ6) 

1.2 ΟΔΟ4421Β tn 601,87 80,36 48.366,27 

3 
Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με 
χριςθ κοινισ αςφάλτου (ΟΔΟΔ8.1) 

1.3 ΟΔΟ4521Β m2 10.943,00 7,77 85.027,11 

4 
Απόξεςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ (φρεηάριςμα) ςε βάκοσ ζωσ 4 cm 
(ΟΔΟΔ2.1) 

1.4 ΟΔΟ1132 m2 1.596,00 1,15 1.835,40 
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α/α Εργαςία 

Α
ρ

ικ
μ

ό
σ 

Σι
μ

ο
λο

γί
ο

υ
 

Κωδικόσ 
Ανακεϊρθςθσ 

Είδοσ 
Μονάδασ 

Ποςότθτα 
Σιμι 

Μονάδασ 
Δαπάνθ 

5 
Διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ με κερμοπλαςτικά ι ψυχροπλαςτικά 
υλικά (ΟΔΟΕ17.2) 

1.5 ΟΙΚ7788 m2 1.014,00 19,70 19.975,80 

Άθροιςμα ομάδασ   Αςφαλτικά - ήμανςη    165.053,28 

 

 Άθροιςμα εργαςιών 165.053,28 

 Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %  29.709,59 

 φνολο 194.762,87 

 Απρόβλεπτα  15 % 29.214,43 

 Απολογιςτικά (με ΟΕ+ΕΕ) 722,70 

 Ανακεωριςεισ 300,00 

 Εργολαβικό αντικείμενο χωρίσ ΦΠΑ 225.000,00 

 Φ.Π.Α.   24 % 54.000,00 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 279.000,00 

   

 
Αχαράβη, 26/04/2021 

υντάχθηκε 
Ο υπάλληλοσ 

 
 

Γεώργιοσ Κατςαρόσ  
Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΣΕ 

Η αναπληρώτρια  
Προϊςτάμενη Σμήματοσ 

 
 

Κυριακή Ευγενικοφ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΣΕ 

Ο αναπληρωτήσ Δ/ντήσ Σεχνικών Τπηρεςιών 
Δήμου Βόρειασ Κζρκυρασ 

 
 

Χρήςτοσ Κορμαρήσ  
Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

         ΕΡΓΟ : ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΤΡΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟΤ Κ2 ΣΗ ΘΕΗ ΜΕΓΑ ΤΔΡΙ  
Δ.Ε. ΕΠΕΡΙΩΝ 

      ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

   ΠΡΟΫΠ. : 279.000,00 Ευρϊ (με Φ.Π.24%)  

      ΠΗΓΗ : ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ  

          CPV: 45233141-9 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 5/2021 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που είναι απαραίτθτεσ 
για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται 
ςτθ Διακιρυξθ. 

1. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων 
εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του 
Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των 
εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα 
και με τα λοιπά Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν απόδοςθ των 
μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα 
χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 

φμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου  προκφπτει το 
προχπολογιηόμενο άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό κόςτοσ των επί μζρουσ εργαςιϊν ι 
λειτουργιϊν, οι οποίεσ ςυνκζτουν το φυςικό αντικείμενο του Ζργου. τισ τιμζσ μονάδοσ αυτζσ, 
ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματωμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα 
εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ., πλθν του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ 
διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  

1.2 Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματωμζνων και μθ, κυρίων και βοθκθτικϊν 
υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αποκικευςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ 
τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ των 
μεταφορϊν, τισ ςταλίεσ των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ, εκτόσ των 
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ειδικϊν περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του Σιμολογίου.  

 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) των 
πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ 
απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Περιβαλλοντικϊν Όρων, ςφμφωνα με τθν Ε..Τ. και 
τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 Σο κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 
κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 
εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ 
και Κλιματικισ Αλλαγισ, δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ 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. 

1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο 
Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ 
οργανιςμοφσ κ.λπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε 
υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρεςίμων 
αργιϊν κλπ), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά τισ 
νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κ.λπ., του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ (εργατοτεχνικοφ 
όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων, 
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των επιςτατϊν με εξειδικευμζνο αντικείμενο, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ 
που απαςχολείται για τθν καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

1.4 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ 
εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και 
δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Τπθρεςίασ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.5 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ προκαταςκευαςμζνων 
ςτοιχείων, εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ 
κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθροτριβείο), ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κλπ, ςτον εργοταξιακό χϊρο ι 
εκτόσ αυτοφ.  

τισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι των 
υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά 
περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ 
των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ 
ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των εργαςιϊν, θ 
κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κ.λπ. καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τθν Τπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ Περιβαλλοντικοφσ όρουσ.  

Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν εφαρμογι ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α)  Όταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το 
Δθμόςιο 

(β)  Όταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά 
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ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου 
ζργου. 

1.6 Σα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά μζςα, 
τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, 

1.7 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ 
και τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των 
όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι 
τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ αποφυγισ ρφπανςθσ 
ρεμάτων, ποταμϊν, ακτϊν κ.λπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε 
φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, 
ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

1.8 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ φφςεωσ 
‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Σ..Τ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ 
(μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για ςυγκεκριμζνεσ 
εργαςίεσ/λειτουργίεσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ 
περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ 
αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα 
καφςιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον χϊρο 
του ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και κακυςτεριςεισ (που δεν 
οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται) και θ 
απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.  

Περιλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που διατθρείται ςε 
ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 

1.10 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ 
ενςωμάτωςθσ και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν υλικϊν προζλευςθσ 
λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα οικεία άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου 
αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο **+).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε να 
ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, λαμβανομζνων 
υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων  

1.11 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και 
προςωπικοφ που οφείλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β)  ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα τμθματικισ εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για 
αυτά φορείσ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx κ.λπ.),  
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(δ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,  

(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν, 
εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που 
προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου  

(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,  

(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για 
οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ ςε 
άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτισ κζςεισ 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο από τθν 
Τπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ  

(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία 
πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπου απαιτείται, ιτοι 
για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν ενθμζρωςθ του 
κοινοφ, τθν ςιμανςθ και φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου (πλθν εκείνθσ που 
προκφπτει από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν προςωρινι διευκζτθςθ και 
αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κ.λπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν απομάκρυνςθ των παραπάνω 
προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ 
αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ. 

1.13 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων, 
πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αφετθριϊν 
κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ 
μελετϊν εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο 
ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων 
λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και 
εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων 
υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ *ΟΚΩ+),  

1.14 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται ςτο χϊρο 
του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ και οι 
δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Τπθρεςίασ και 
ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν 
ςτθν Τπθρεςία προσ ζλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

1.16 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των εντοπιηομζνων με 
ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν εντόσ κοίτθσ 
ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ προσ φυςικό ι τεχνθτό 
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αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των επιφανειακϊν, 
υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα οςο και τα 
υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ. 

1.18 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν που 
εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα 
τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο 
των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι 
δαπάνεσ αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων 
(προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ 
Τπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 

1.20 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων Ο.Κ.Ω. που 
διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Σθν 
αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο αςτικά όςο 
και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 

1.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για 
κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, 
ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων κ.λπ.) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των 
υποδείξεων τθσ Τπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ 
για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία καταςκευισ του Αναδόχου και 
απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι 
εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ 
υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων 
απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ 
ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι οδϊν προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι 
βελτίωςθ υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ των χϊρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, 
ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

1.23 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν εφαρμογι 
αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, δθμιουργία οπϊν αγκφρωςθσ 
(πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και απόκεςθσ των προϊόντων που παράγονται ωσ 
αποτζλεςμα των παραπάνω εργαςιϊν. 

1.24 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, φρεατίων, τεχνικϊν 
ζργων κ.λπ., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν προβλζπεται 
ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.25 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να εκπονθκοφν 
από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και 
αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν 
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Πολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ 
τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των 
υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και 
αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κ.λπ.), τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ, 

(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν λάβει 
μζτρα για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ 
εργαςίεσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ οι οποίεσ δεν μποροφν να 
κατανεμθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου όπωσ, κρατιςεισ ι 
υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, 
αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., 
τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Σο ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν, 
όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Σιμολογίου Προςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, και διακρίνεται ςε: 

(α)  τακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία 
περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1)Εξαςφάλιςθσ και διαρρφκμιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, για τθν ανζγερςθ κφριων και 
βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ.  γραφείων, εργαςτθρίων και λοιπϊν 
εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(2)Ανζγερςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, 
εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(3)Περίφραξθσ ι/και διατάξεων επιτιρθςθσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και χϊρων εκτζλεςθσ 
εργαςιϊν εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(4)Εξοπλιςμοφ  κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τθ διαςφάλιςθ 
λειτουργικισ ετοιμότθτασ, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ 
και αποχζτευςθσ, κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ. 

(5)Απομάκρυνςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων μετά τθν περαίωςθ του 
ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό  και ςφμφωνα 
με τουσ εγκεκριμζνουσ Περιβαλλοντικοφσ Όρουσ. 

(6)Κινθτοποίθςθσ (ειςκόμιςθσ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ γενικισ χριςθσ (π.χ. 
γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα του ζργου 
και αποκινθτοποίθςθσ με το πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόλθςθσ. 

(7)Οι δαπάνεσ επιςκόπθςθσ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπλθρϊςεισ τροποποιιςεισ, 
εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ. 
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(8)Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των ΑΤ/ΦΑΤ (χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ/Φάκελοσ Αςφάλειασ 
και Τγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(9)Για φόρουσ. 

(10)Για εγγυθτικζσ. 

(11)Αςφάλιςθσ του ζργου. 

(12)Προςυμβατικοφ ςταδίου. 

(13)Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ. 

(14)Για επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςθσ χϊρων γραφείων και λοιπϊν 
εγκαταςτάςεων, χρθματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτιςεωσ για μελζτεσ που μπορεί να 
προκφψουν κατά τθν πορεία των εργαςιϊν, εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτθςθ ιςχυρισ 
νομικισ υποςτιριξθσ, απαιτιςεισ για μζτρα προςταςίασ από μθ λθφκείςεσ υπόψθ ακραίεσ 
επιτόπου ςυνκικεσ, κλοπζσ μθ καλυπτόμενεσ από αςφάλιςθ). 

(β)  Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ, τα οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1)Χριςεωσ - λειτουργίασ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν (περιλαμβάνει τθ 
χριςθ των εγκαταςτάςεων και χϊρων κακαρϊν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των εγκεκριμζνων 
Περιβαλλοντικϊν Όρων) 

(2)Προςωπικοφ γενικισ επιςταςίασ και διοίκθςθσ του Αναδόχου και υπό τθν προχπόκεςθ 
μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο (ςε περίπτωςθ μθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ 
απαςχόλθςθσ κα λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και θ διακεςιμότθτα ςτο ζργο). 
Ανθγμζνεσ περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για προβλεπόμενεσ νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ. Σο 
επιςτθμονικό προςωπικό και οι επιςτάτεσ, με εξειδικευμζνο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, αςφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3)Νομικισ υποςτιριξθσ  

(4)Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc μετάκλθςθ 

(5)Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ παραπάνω κατθγορίασ προςωπικοφ π.χ. χριςθ 
αυτοκινιτων 

(6)Λειτουργίασ μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ  

(7)Μετριςεων γενικϊν δεικτϊν και παραμζτρων που προβλζπονται ςτουσ εγκεκριμζνουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ και λιψθ μζτρων για ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ 

(8)υντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9)Σόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ 

(10)Σο αναλογοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κόςτοσ  
ζδρασ επιχείρθςθσ ι/και λειτουργίασ κοινοπραξίασ 

  Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει τον Κφριο 
του Ζργου.  
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Ομάδα Αςφαλτικά - ιμανςθ 

 
ΑΣ   1.1 

 
ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)  

 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΔΟ4120 

 υγκολλθτικι επάλειψθ επί αςφαλτικισ ςτρϊςθσ ι επί ςκυροδζματοσ (π.χ. προςταςίασ μεμβρανϊν 
ςτεγανοποίθςθσ τεχνικϊν ςτζψθσ), με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-5 ι κακαρι άςφαλτο ι αςφαλτικό 
γαλάκτωμα ταχείασ διάςπαςθσ, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, ςε υπόγεια και 
υπαίκρια ζργα. 

 τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

· θ προμικεια τθσ αςφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτοφμενου αντιυδρόφιλου 
παραςκευάςματοσ και θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

· θ διακίνθςθ των υλικϊν και θ παραςκευι του αςφαλτικοφ διαλφματοσ (κζρμανςθ, εναποκικευςθ, 
φφλαξθ κλπ.), ο κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ που κα προεπαλειφκεί με μθχανικό ςάρωκρο και χειρωνακτικι 
υποβοικθςθ, 

· θ μεταφορά και διάχυςθ του αςφαλτικοφ διαλφματοσ ι του γαλακτϊματοσ με αυτοκινοφμενο 
διανομζα αςφάλτου (Federal) και θ ανακζρμανςθ του διαλφματοσ πριν από τθ διάχυςθ (όταν απαιτείται).  

 Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ. 

 

Σιμι ανά m2  μθδζν ευρϊ & ςαράντα πζντε λεπτά  (0,45€) 
 
ΑΣ   1.2 

 
ΑΦΑΛΣΙΚΕ ΣΡΩΕΙ ΜΕΣΑΒΛΗΣΟΤ ΠΑΧΟΤ ΕΠΙΜΕΣΡΟΤΜΕΝΕ ΚΑΣΑ ΒΑΡΟ  
(ΟΔΟΔ6)  

 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΔΟ4421Β 

 Καταςκευι αςφαλτικϊν απιςωτικϊν ςτρϊςεων και ςτρϊςεων αλλαγισ επικλίςεων, κακϊσ και καταςκευι 
ταπθτιδίων και επουλϊςεισ λάκκων ςε υπόγεια και υπαίκρια ζργα, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ 
επιφάνειασ, με αςφαλτόμιγμα παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ με κραυςτά αδρανι υλικά 
λατομείου, τφπου Α 31,5 ι Α 40, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ και τθν ΕΣΕΠ 05-03-11-04 
"Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κλειςτοφ τφπου αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ".  
 
 τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 
· θ παραγωγι ι προμικεια και μεταφορά των κατάλλθλων αδρανϊν υλικϊν και τθσ αςφάλτου μζχρι τθν 
εγκατάςταςθ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ 

· θ παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ  

· θ μεταφορά του κερμοφ αςφαλτομίγματοσ επί τόπου και θ διάςτρωςι του   

· θ ςταλία των μεταφορικϊν μζςων 

· θ κυλίνδρωςθ του αςφαλτομίγματοσ (αρχικι, ενδιάμεςθ-εντατικι και τελικι), ϊςτε να προκφψει θ 
προδιαγραφόμενθ επιφανειακι υφι και ομαλότθτα 
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· θ πλιρθσ ςυμπφκνωςθ και επιμελισ ιςοπζδωςθ των διαμικων και εγκαρςίων ενϊςεων για τθν 
εξάλειψθ των επιφανειακϊν ιχνϊν. 

· οι προεργαςίεσ ςε νζα ι παλαιά αςφαλτικά οδοςτρϊματα (όπωσ π.χ. δθμιουργία τριγωνικϊν εγκοπϊν 
κοντά ςε ρείκρα και φρεάτια, ςκοφπιςμα, απομάκρυνςθ των προϊόντων, που προζρχονται από αυτζσ τισ 
εργαςίεσ κλπ.).  

 τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ αςφάλτου. Η τυχόν απαιτοφμενθ αςφαλτικι προεπάλειψθ ι 
ςυγκολλθτικι επάλειψθ, τιμολογοφνται ιδιαίτερα. 
 
 Επιμζτρθςθ με βάςθ ηυγολόγια προςκομιηόμενου προσ διάςτρωςθ αςφαλτομίγματοσ. 
 

 Σιμι ανά τόνο διαςτρωκζντοσ αςφαλτομίγματοσ. 

Ανάλυςθ εργαςίασ  

 αςφαλτικεσ ςτρωςεισ  μεταβλθτου παχουσ 
επιμετρουμενεσ κατα βαροσ Δ 6* tn 1,000000*  78,80=  78,80  

 μεταφορά υλικϊν ι προιόντων, εντόσ αςτικϊν 
περιοχϊν, ςε απόςταςθ < 5Km ΜΕΣ1.1.1 m3Km 3,000000*  0,28=  0,84  

 μεταφορά υλικϊν ι προιόντων, εκτόσ πόλεωσ, 
ςε απόςταςθ < 5Km, ςε οδοφσ καλισ βατότθτασ ΜΕΣ2.1.1 m3Km 3,600000*  0,20=  0,72  

 

Σιμι ανά tn  ογδόντα ευρϊ & τριάντα ζξθ λεπτά  (80,36€) 
 
ΑΣ   1.3 

 
Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με χριςθ κοινισ 
αςφάλτου  (ΟΔΟΔ8.1)  

 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΔΟ4521Β 

 Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ, ςε υπόγεια και υπαίκρια ζργα, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και 
τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, με αςφαλτόμιγμα παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ με κραυςτά 
αδρανι υλικά λατομείου, τφπου Α 12,5 ι Α 20, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ και τθν ΕΣΕΠ 
05-03-11-04 "Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κλειςτοφ τφπου αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ".  
 
 τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 
· θ παραγωγι ι προμικεια και μεταφορά των κατάλλθλων αδρανϊν υλικϊν και τθσ αςφάλτου μζχρι 
τθν εγκατάςταςθ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ 

· θ παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ  

· θ μεταφορά του κερμοφ αςφαλτομίγματοσ επί τόπου, θ διάςτρωςι του με fιnisher 

· θ ςταλία των μεταφορικϊν μζςων 

· θ κυλίνδρωςθ του αςφαλτομίγματοσ (αρχικι, ενδιάμεςθ-εντατικι και τελικι), ϊςτε να προκφψει θ 
προδιαγραφόμενθ επιφανειακι υφι και ομαλότθτα 

· θ πλιρθσ ςυμπφκνωςθ και επιμελισ ιςοπζδωςθ των διαμικων και εγκαρςίων ενϊςεων για τθν 
εξάλειψθ των επιφανειακϊν ιχνϊν. 

 τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ ενςωματοφμενθσ αςφάλτου 
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 Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ, αποδεκτισ ποιότθτασ και χαρακτθριςτικϊν 
ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το ςυμπυκνωμζνο πάχοσ τθσ και τον τφπο τθσ 
χρθςιμοποιουμζνθσ αςφάλτου 
Ανάλυςθ εργαςίασ  

 αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ 
ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με χριςθ κοινισ 
αςφάλτου Δ 8.01* m2 1,000000*  7,70=  7,70  

 μεταφορά υλικϊν ι προιόντων, εντόσ αςτικϊν 
περιοχϊν, ςε απόςταςθ < 5Km ΜΕΣ1.1.1 m3Km 3,000000*  0,01=  0,03  

 μεταφορά υλικϊν ι προιόντων, εκτόσ πόλεωσ, 
ςε απόςταςθ < 5Km, ςε οδοφσ καλισ βατότθτασ ΜΕΣ2.1.1 m3Km 3,600000*  0,01=  0,04  

 

Σιμι ανά m2  επτά ευρϊ & εβδομιντα επτά λεπτά  (7,77€) 
 
ΑΣ   1.4 

 
Απόξεςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ (φρεηάριςμα) ςε βάκοσ ζωσ 4 cm  (ΟΔΟΔ2.1)  

 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΔΟ1132 

 Απόξεςθ (φρεηάριςμα) ςτρϊςεων υφιςταμζνου αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ με χριςθ αποξεςτικοφ 
μθχανιματοσ (φρζηασ), ςτο προβλεπόμενο από τθν μελζτθ βάκοσ, με ομαλι και ενιαίασ κλίςθσ τελικι επιφάνεια, 
και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεςθ (φρεηάριςμα) αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ’’. 

 τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 
· Η προςκόμιςθ, λειτουργία και αποκόμιςθ του αποξεςτικοφ μθχανιματοσ 

· Η φόρτωςθ των προϊόντων απόξεςθσ επί αυτοκινιτου και θ μεταφορά τουσ ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν 
μελζτθ κζςεισ οριςτικισ απόκεςθσ ι ανακφκλωςθσ 

· Ο κακαριςμόσ τθσ επιφανείασ απόξεςθσ με μθχανικό ςάρωκρο και χειρωνακτικι υποβοικθςθ 

· Οι ςταλίεσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ  

· Οι κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν με εφαρμογι προςωρινισ εργοταξιακισ 
ςιμανςθσ 

 Σιμι για ζνα τετραγωνικό μζτρο (m2) πλιρωσ τελειωμζνθσ εργαςίασ εκςκαφισ - φρεηαρίςματοσ υφιςτάμενου 
οδοςτρϊματοσ. 

 

Σιμι ανά m2  ζνα ευρϊ & δζκα πζντε λεπτά  (1,15€) 
 
ΑΣ   1.5 

 
Διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ με κερμοπλαςτικά ι ψυχροπλαςτικά υλικό  
(ΟΔΟΕ17.2)  

 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7788 

 Διαγράμμιςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ, νζα ι αναδιαγράμμιςθ, οποιουδιποτε ςχιματοσ, μορφισ και 
διαςτάςεων (διαμικθσ, εγκάρςια ειδικά γράμματα ι ςφμβολα), με αντανακλαςτικό υλικό υψθλισ 
οπιςκανάκλαςθσ, με γυάλινα ςφαιρίδια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1424, ςυνοδευόμενο με πιςτοποιθτικό επιδόςεων 
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κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1436, δοκιμϊν πεδίου κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1824 και φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1871, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ ςιμανςθσ τθσ οδοφ και τθν ΕΣΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριηόντια ςιμανςθ οδϊν’’ 
 
 τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 
· θ προμικεια του υλικοφ διαγράμμιςθσ, θ προςκόμιςι του επί τόπου του ζργου και θ προςωρινι 
αποκικευςθ (αν απαιτείται) 

· θ διάκεςθ του απαιτοφμενου προςωπικοφ, μζςων και εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και 
τθν ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκειά τουσ 

· ο κακαριςμόσ του οδοςτρϊματοσ από κάκε είδουσ χαλαρά υλικά με χριςθ μθχανικοφ ςάρωκρου ι 
απορροφθτικισ ςκοφπασ ι/και χειρωνακτικι υποβοικθςθ 

· θ προετοιμαςία για τθν διαγράμμιςθ (ςτίξθ-πικετάριςμα)  

· θ εφαρμογι τθσ διαγράμμιςθσ με διαγραμμιςτικό μθχάνθμα, κατάλλθλο για τον τφπο του 
χρθςιμοποιουμζνου υλικοφ  

· θ διευκζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν  

· θ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ νωπισ διαγράμμιςθσ από τθν κυκλοφορία μζχρι τθν  πλιρθ 
ςτερεοποίθςι τουσ και ςτθν ςυνζχεια θ άρςθ τουσ 

 Σιμι για ζνα τετραγωνικό μζτρο ζτοιμθσ διαγράμμιςθσ οδοςτρϊματοσ 

 

Σιμι ανά m2  δζκα εννζα ευρϊ & εβδομιντα λεπτά  (19,70€) 
 

Αχαράβθ, 26/04/2021 

υντάχκθκε 
Ο υπάλλθλοσ 

 
 
 

Κατςαρόσ Γεϊργιοσ 
Πολιτικόσ  Μθχανικόσ ΣΕ 

Η αναπλθρϊτρια  
Προϊςτάμενθ Σμιματοσ 

 
 
 

Κυριακι Ευγενικοφ 
Πολιτικόσ  Μθχανικόσ ΣΕ 

Ο αναπλθρωτισ Δ/ντισ  
 Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 

Διμου Βόρειασ  Κζρκυρασ 
 
 

Κορμαρισ Χριςτοσ 
Μθχανολόγοσ  Μθχανικόσ ΠΕ 

 

 
 
 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟΤ Κ2

ΔΗΜΟ  ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ  ΣΗ ΘΕΗ ΜΕΓΑ ΤΔΡΙ  Δ.Ε. ΕΠΕΡΙΩΝ

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ

ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠ.: 279.000,00 € (ςυμπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΠΗΓΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ

CPV: 45000000-7 Καταςκευαςτικέσ εργαςίεσ

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 5/2021

Περιγραφή Εργασίας Ζναρξη Πέρας Διάρκεια

Εγκατάςταςη εργοταξίου 0 30 30

Αςφαλτικά - Σήμανςη 30 230 200

Καθαριςμόσ - Απεγκατάςταςη εργοταξίου 230 240 10

Σύνολο ημερ/κών ημερών: 240

Ελέγχθηκε

Η αναπληρώτρια  προϊςταμένη Τμήματοσ

Κυριακή Ευγενικοφ

Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT

Αχαράβη, 26/04/2021

Θεωρήθηκε 

Ο αναπληρωτήσ Διευθυντήσ

Χρήςτοσ Κορμαρήσ

Μηχ/γοσ Μηχανικόσ ΠΕ

Ο υπάλληλοσ
Συντάχθηκε

Γεώργιοσ Κατςαρόσ

Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΤΕ
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Εγκατάςταςη εργοταξίου

Αςφαλτικά - Σήμανςη

Καθαριςμόσ - Απεγκατάςταςη εργοταξίου
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Άρκρο 1. Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ 

Θ εργολαβία περιλαμβάνει τθν καταςκευι όλων των εργαςιϊν του ζργου : ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟΤ Κ2 ΣΗ ΘΕΗ ΜΕΓΑ ΤΔΡΙ  Δ.Ε. ΕΠΕΡΙΩΝ.  
Όπου αναφζρεται ςτθν παροφςα ΕΡΓΟΔΟΣΘ νοείται ο Διμοσ Βόρειασ  Κζρκυρασ,  όπου 
ΑΝΑΔΟΧΟ ι ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ο ανάδοχοσ που κα ανακθρυχκεί μετά τθν διαδικαςία ανάκεςθσ. 
Θ ςυνολικά απαιτοφμενθ πίςτωςθ του ζργου ανζρχεται ςε 279.000,00 € εκ των οποίων τα 
225.000,00 € αποτελοφν τον προχπολογιςμό των εργαςιϊν χωρίσ Φ.Π.Α. και τα  54.000,00 € τον 
αποδιδόμενο ΦΠΑ.  
Θ αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό του προχπολογιςμοφ 
προςφοράσ του αναδόχου (.Π.) προςαυξθμζνο κατά το ποςό των απροβλζπτων δαπανϊν που 
ανζρχονται ςτο 15% του .Π., το ποςό τθσ ανακεϊρθςθσ και τισ απολογιςτικζσ εργαςίεσ, όπωσ 
αναφζρονται ςτον προχπολογιςμό μελζτθσ. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί (ποςοςτό 24% επιπλζον) 
βαρφνει το Διμο Βόρειασ Κζρκυρασ. 
υμβατικζσ 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%). 
 
Άρκρο 2: Ιςχφουςα Νομοκεςία 

Σο ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ : 
1. Σο Ν4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών & Υπθρεςιών» (όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα με το Ν. 4782/2021(Α’36). 
2. Σα άρκρα 80-110 τα όποια είναι ςε ιςχφ ζωσ και ςιμερα του Ν. 3669/08 «Κφρωςθ τθσ 

Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ), όπωσ τροποποιικθκε 
με τισ διατάξεισ του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α) και είναι ςε ιςχφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν.4412/2016. 

3. Σο άρκρο 59 του Ν4278/2014 κατάργθςθ κατϊτατων ορίων. 
4. Σισ διατάξεισ Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86). 
5. Σο άρκρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτθςθ 6‰ ςτο ΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93). 
6. Σο Ν.4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικών Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 

Διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 
7. Σισ διατάξεισ του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/19.3.2015 τεφχοσ Αϋ) . 
8. Σισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74Αϋ), «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ…». 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΣΜΘΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

         ΕΡΓΟ : ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΚΤΡΙΑ 
ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΟΔΟΤ Κ2 ΣΘ ΘΕΘ ΜΕΓΑ ΤΔΡΙ  
Δ.Ε. ΕΠΕΡΙΩΝ 

         ΦΟΡΕΑ : ΔΘΜΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

   ΠΡΟΫΠ. : 279.000,00 Ευρϊ (με Φ.Π.24%)  

      ΠΗΓΗ : ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ  

           CPV: 45233141-9 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 5/2021 
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9. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει. 

10.Σισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ112/13.07.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικών, διοικθτικών και 
αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει. 

11.Σισ διατάξεισ του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριςθ δθμοςιεφςεων των 
φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει με 
τθν προςκικθ του Ν.3801/04.09.2009  (ΦΕΚ  A’ 163) Άρκρο 46 «Πλθρωμι δαπάνθσ 
δθμοςίευςθσ», όπωσ ιςχφει. 

12.Σου Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε 
κζματα ζργου που εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) και 
άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ». 

13.Σου Π.Δ. 131/98 (ΦΕΚ 105/Α’/19-5-1998) «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και 
ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα δθμοςίων ζργων αρμοδιότθτασ των Περιφερειών», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

14.Σισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν 
περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά 
ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

15.Σου Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 86/2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ 
Οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Ν. 4046/2012». 

 
Άρκρο 3: ειρά ιςχφοσ τευχϊν και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ 

Σα τεφχθ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και δθμοπράτθςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται,είναι δε 
κατά ςειρά ιςχφοσ τουσ (ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων πουπεριζχουν) τα 
παρακάτω: 
1. Σο ςυμφωνθτικό. 
2. Θ Διακιρυξθ. 
3. Θ Οικονομικι Προςφορά. 
4. Σο Σιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ. 
5. Ο Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
6. Θ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.).  
7. Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  
8. Θ Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.).  
9. Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ 
10.Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, που κα χορθγθκοφν ςτον ανάδοχο από τθν υπθρεςία και οι 

εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ μελζτεσ, που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο, αν προβλζπεται θ 
περίπτωςθ αυτι από τα ςυμβατικά τεφχθ ι προκφψει κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 
τροποποίθςθσ των μελετϊν του ζργου.  

11.Σο Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα  εγκρικεί 
από τθν Τπθρεςία. 

ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ ςτο περιεχόμενο ενόσ και του αυτοφ από τα παραπάνω ςυμβατικά 
ςτοιχεία, θ τελικι επιλογι ανικει ςτθν Τπθρεςία και ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
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ςυμμορφωκεί χωρίσ αντιρριςεισ ςε αυτιν και χωρίσ να δικαιοφται να προβάλει οποιαδιποτε 
απαίτθςθ για αποηθμίωςθ από αυτιν τθν αιτία. 
 
Άρκρο 4: Μελζτθ των ςυνκθκϊν και όρων καταςκευισ του ζργου 

Θ υποβολι προςφοράσ ςτθν δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι ο ανάδοχοσ: 
1. Ζχει επιςκεφκεί και ελζγξει τθν τοποκεςία και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ του οικοπζδου και ζχει 

ςαφι γνϊςθ των επιτόπου ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου είδοσ εδάφουσ, επιφανειακά 
νερά, ΔΙΚΣΤΑ ΔΕΘ, ΟΣΕ παρακείμενα ρεφματα, τθν διαμόρφωςθ και τθν φφςθ του 
εδάφουσ του γθπζδου του ζργου και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν, ειδικϊν και  
τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ τουσ. 

2. Ζχει μελετιςει με κάκε προςοχι, τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ εφαρμογισ και τα 
τεφχθ μελζτθσ και δθμοπράτθςθσ του ζργου και ότι κα ςυμμορφωκεί απόλυτα με αυτά 
για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

3. Αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ παραπάνω 
ειδικζσ ςυνκικεσ και όρουσ καταςκευισ του ζργου και ότι δεν απαλλάςςεται από τθν 
ευκφνθ που ζχει για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
αν παρζλειψε να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι λεπτομζρεια ι να ηθτιςει κάκε πλθροφορία 
που ζχει ςχζςθ  με τθν μελζτθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου γενικά.  

 
Άρκρο 5 : Προκεςμίεσ 

1. Θ ολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται από τθν θμζρα. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει και να αποπερατϊςει το ζργο ςε  
προκεςμία οκτϊ (8) μθνϊν, ιτοι  διακόςιεσ ςαράντα (240) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, που αποτελεί και τθν ςυνολικι προκεςμία περαίωςθσ  του ζργου. 
Με τθν περαίωςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν εκδίδεται από τθν Δ/νουςα Τπθρεςία θ ςχετικι 
βεβαίωςθ περαίωςθσ. Θ μθ φπαρξθ τθσ παραπάνω βεβαίωςθσ επιβάλλει αυτόματα τθν 
επιβολι αντίςτοιχθσ ποινικισ ριτρασ. 

2. Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ παραπάνω ςυνολικισ προκεςμίασ ορίηονται οι παρακάτω ενδεικτικζσ 
τμθματικζσ προκεςμίεσ (ςτάδια), που όλεσ αρχίηουν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ 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. 

 

Περιγραφι Εργαςίασ Ζναρξθ Πζρασ Διάρκεια 

Εγκατάςταςθ εργοταξίου 0 30 30 

Αςφαλτικά - ιμανςθ 30 230 200 

Κακαριςμόσ - Απεγκατάςταςθ 
εργοταξίου 

230 240 10 

 
Σφνολο θμερ/κών θμερών: 240 

 
3. 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 
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     Θ υποκατάςταςθ του αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου του ζργου 
(εκχϊρθςθ του ζργου) απαγορεφεται χωρίσ ζγκριςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ, που αποφαςίηει 
μετά από αίτθςθ του αναδόχου και πρόταςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. 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 Σεχνικοφ υμβουλίου.  

     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. 

 
Άρκρο 6: Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου  

1. Ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι προκεςμία ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα 
Τπθρεςία, 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.  
Σο χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά ανακεωρθτικι περίοδο τισ 
εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. 
Σο 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 Τπθρεςία 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. Σο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα 
αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. 
Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το 
αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν. 
Σο 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 Τπθρεςίασ. 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 



 

29 

 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν μθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςφμφωνα με τθν 
ςφμβαςθ, ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ. 

2. Παράταςθ 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 Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν και απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, 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. 

 
Άρκρο 7: Προςωπικό αναδόχου 

1. Σο ζργο διευκφνεται εκ μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ από πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπό 
τθσ, αποδεκτό από τθν υπθρεςία που πρζπει να είναι διπλωματοφχοσ  ι και από τον ίδιο 
τον ανάδοχο ςε περίπτωςθ ατομικισ επιχείρθςθσ. 

2. Για τθν καταςκευι του ζργου ο ανάδοχοσ, υποχρεοφται να διακζςει τον αναγκαίο αρικμό 
μθχανικϊν, υπομθχανικϊν, εργοδθγϊν κλπ. 

3. Όλοι οι παραπάνω πρζπει να είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ Τπθρεςίασ. Θ Διευκφνουςα το ζργο 
Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να διατάξει τθν απομάκρυνςθ από το εργοτάξιο 
οποιουδιποτε απαςχολουμζνου ςϋαυτό, ςτθν περίπτωςθ που τον κεωριςει ακατάλλθλο 
για οποιοδιποτε λόγο. 

4. Ο ανάδοχοσ για το προςωπικό του υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν Διευκφνουςα 
Τπθρεςία τθν βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα,  ςτθν οποία κα αναγράφεται 
και ο χρόνοσ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων. 

5. Ο επιτόπου του ζργου μθχανικόσ είναι αρμόδιοσ και υπεφκυνοσ για τθν ζντεχνθ, άρτια και 
αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, για τθ λιψθ και εφαρμογι των απαιτοφμενων μζτρων 
προςταςίασ και αςφαλείασ των εργαηομζνων ςτο ζργο και κάκε τρίτου. Γιϋ αυτό κα πρζπει 
να υποβάλει διλωςθ ότι αποδζχεται το διοριςμό του και τισ ευκφνεσ του.  

6. Ρθτά ορίηουμε ότι ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά και πλιρωσ τισ ευκφνεσ του ζργου τισ 
υποχρεϊςεισ και είναι εξ’ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Τπθρεςία για το ζργο. 

 
Άρκρο 8: Εργολαβικά ποςοςτά - Επιβαρφνςεισ 

1. τθν παροφςα εργολαβία ιςχφει εργολαβικό ποςοςτό 18% επί τθσ αξίασ του τμιματοσ του 
ζργου που εκτελείται και αποτιμάται με τιμζσ μονάδοσ.  

 το ποςοςτό αυτό περιλαμβάνονται, εκτόσ των δαπανϊν που αναφζρονται ςτθν Γ..Τ., και 
ειδικζσ δαπάνεσ που είναι απαραίτθτεσ ι ενδεχόμενα ηθτθκοφν από τον εργοδότθ, όπωσ:  
• φνταξθ 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. 

2. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει και τυχόν αναγκαίεσ απολογιςτικζσ 
εργαςίεσ όταν του δοκεί ειδικι εντολι από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. τθν περίπτωςθ 
αυτι καταβάλλεται ςτον ανάδοχο, και περιλαμβάνεται ςτθν πιςτοποίθςθ θ πραγματικι 
δαπάνθ που προκφπτει ςφμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πλθρωμισ για τθν εκτζλεςθ 
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των εργαςιϊν. Επί τθσ δαπάνθσ αυτισ καταβάλλεται εργολαβικό ποςοςτό 18%, μειωμζνο 
κατά τθ μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ προςφοράσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ. Επί τθσ αξίασ των 
υλικϊν που τυχόν κα χορθγιςει ο εργοδότθσ ςτον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό 
ποςοςτό. 

3. Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται των τελϊν, διοδίων των παντόσ είδουσ μεταφορικϊν 
μζςων, του ειδικοφ φόρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 επί των ειςαγομζνων από το εξωτερικό 
υλικϊν, εφοδίων κ.λ.π. και των αναφερομζνων φόρων ςτα Ν.Δ. 4456/65 και 4535/66. 

4. Ο φόροσ Προςτικζμενθσ αξίασ βαρφνει τον κφριο του ζργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 : Διοίκθςθ του ζργου – Επίβλεψθ 

1. Θ παρακολοφκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ διοίκθςθ των ζργων αςκοφνται από τθν αρμόδια τεχνικι 
υπθρεςία του φορζα καταςκευισ του ζργου (διευκφνουςα ι επιβλζπουςα υπθρεςία), θ οποία 
ορίηει τουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ που κα αςχολθκοφν ειδικότερα με τθν επίβλεψθ, 
προςδιορίηει τα κακικοντά τουσ όταν είναι περιςςότεροι από ζναν, παρακολουκεί το ζργο 
τουσ και γενικά προβαίνει ςε κάκε ενζργεια που απαιτείται για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ 
των ζργων. 

2. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ορίηει ωσ επιβλζποντεσ και βοθκοφσ αυτϊν για το ζργο ι τμιματά 
του ι είδθ εργαςιϊν τεχνικοφσ κατά προτίμθςθ υπαλλιλουσ που ζχουν τθν κατάλλθλθ 
ειδικότθτα, ανάλογα με τα ςτελζχθ που διακζτει, τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και τθν αξιολόγθςθ 
του ζργου και του προςωπικοφ. Οι επιβλζποντεσ αποτελοφν τουσ άμεςουσ βοθκοφσ του 
προϊςτάμενου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ που ςχετίηονται 
με το ζργο, όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ επί μζρουσ διατάξεισ του παρόντοσ τίτλου. Δεν 
αποκλείεται θ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ από τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ 
Διευκφνουςα Τπθρεςία όταν ορίηει ομάδα επίβλεψθσ, περιλαμβάνει τον ςυντονιςτι, τουσ 
επιβλζποντεσ και τουσ βοθκοφσ τουσ, με ςαφϊσ κακοριςμζνα κακικοντα ςτθν απόφαςθ 
οριςμοφ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τισ απαιτιςεισ υπογραφισ εγγράφων και ςτοιχείων.  

3. τθν περίπτωςθ καταςκευισ ζργου με ανάκεςθ ςε ανάδοχο, θ επίβλεψθ αποςκοπεί ςτθν πιςτι 
εκπλιρωςθ από τον ανάδοχο των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν καταςκευι του ζργου, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτον προοριςμό του. 

4. Θ υποχρζωςθ τθσ επίβλεψθσ να προβαίνει ςε κάκε ενζργεια για τθν πιςτι εκπλιρωςθ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, δεν μειϊνει ςε καμιά περίπτωςθ τισ ευκφνεσ του 
αναδόχου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθ ςφμβαςθ. 

5. Θ επίβλεψθ μπορεί να αςκθκεί, εκτόσ από τον τόπο των ζργων, και ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που 
καταςκευάηονται τμιματα του ζργου. 

6. ε περιπτϊςεισ μεγάλων ι ειδικϊν ι ςθμαντικϊν ζργων, θ επίβλεψθ μπορεί να γίνει με 
κλιμάκιο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, που ζχει επικεφαλισ τεχνικό κατθγορίασ ΠΕ και τον 
απαιτοφμενο αρικμό βοθκϊν και άλλου τεχνικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ. Σο κλιμάκιο 
επίβλεψθσ μπορεί να εγκαταςτακεί ςτθν ζδρα τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ι με απόφαςθ 
του αρμόδιου Τπουργοφ ςτον τόπο των ζργων. 

7. Μετά τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου, οι βαςικοί μελετθτζσ κα μετζχουν υποχρεωτικά ωσ 
Σεχνικοί φμβουλοι - Μελετθτζσ ςτθν εκτζλεςθ αυτοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
144 και ςτθν παρ. 6 του άρκρου 188. 

8. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου ςυντάςςει και ςτζλνει 
ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, κάκε τρίμθνο, ςυνοπτικζσ ανακεφαλαιωτικζσ εκκζςεισ για τθν πορεία 
του ζργου και τα ςθμαντικά προβλιματα που ςχετίηονται με τθν καταςκευι του. τισ εκκζςεισ 
αυτζσ περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν πορεία εφαρμογισ τθσ 
εγκεκριμζνθσ μελζτθσ του ζργου, με τον εντοπιςμό ςφαλμάτων τθσ προμζτρθςθσ και με τθν 
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εμφάνιςθ απρόβλεπτων περιςτάςεων που ιδθ ζλαβαν χϊρα ι είναι ςε εξζλιξθ και εκτίμθςθ 
τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ για το αν ςτο επόμενο τρίμθνο προβλζπεται να προκφψει 
ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και για το κόςτοσ των εργαςιϊν αυτϊν, 
προκειμζνου θ προϊςταμζνθ αρχι να αποφαςίςει ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ του ζργου ι τθ 
μείωςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

9. Όταν παρίςταται ανάγκθ διαπίςτωςθσ πραγματικϊν περιςτατικϊν, τα οποία δεν καλφπτονται 
από άλλεσ διατάξεισ του παρόντοσ, το αρμόδιο όργανο ι θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί να 
προβαίνει ςε αυτοψία που διενεργείται από κατάλλθλο τεχνικό υπάλλθλο ι επιτροπι από 
τεχνικοφσ υπαλλιλουσ που ςυντάςςουν ςχετικι ζκκεςθ. Όταν γίνονται τζτοιεσ αυτοψίεσ 
καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ, αν ςυντρζχει περίπτωςθ. 

 
Άρκρο 10: Επιμζτρθςθ εργαςιϊν 

1. Για τον τρόπο επιμζτρθςθσ των εργαςιϊν ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα αντίςτοιχα άρκρα του 
τιμολογίου και οι κανόνεσ επιμζτρθςθσ που ορίηονται ςτα εγκεκριμζνα Ενιαία Σιμολόγια 
ΝΑΟΙΚ, ΝΑΤΔΡ, ΝΑΟΔΟ, ΝΑΠΡ, ΘΛΜ, ΑΣΘΕ του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

2. Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία ςτοιχεία 
για τθν επιμζτρθςθ των ποςοτιτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν, πλθν των περ. γ’ ζωσ ε’ τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 95. Σα επιμετρθτικά ςτοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο ςτουσ 
επιβλζποντεσ του άρκρου 136, με υπεφκυνθ διλωςθ περί τθσ αλθκείασ αυτϊν. ε κάκε 
επιμζτρθςθ αποτυπϊνονται διακριτά οι ςυμβατικζσ ποςότθτεσ από τισ εξωςυμβατικζσ 
ποςότθτεσ που τυχόν εκτζλεςε ο ανάδοχοσ, κατόπιν εντολϊν τθσ υπθρεςίασ. 

3. το τζλοσ κάκε τμθματικισ προκεςμίασ, όπωσ ορίηεται ςτο χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ, 
άλλωσ ςτο τζλοσ κάκε μινα, εφόςον δεν υφίςταται χρονοδιάγραμμα ι ςε άλλθ χρονικι 
περίοδο που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά 
διακριτά μζρθ του ζργου για τισ εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν το προθγοφμενο προβλεπόμενο 
διάςτθμα. Θ 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 
τθσ παρ. 3. 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. Θ ζγκριςθ των επιμετριςεων 
ολοκλθρϊνεται με τθν ζκδοςθ εγκριτικισ απόφαςθσ από τθν Τπθρεςία μετά τον ζλεγχό τουσ.  

4. 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 τουλάχιςτον τζςςερισ (4) εξ αυτϊν, αν υποβάλλονται 
λιγότερεσ από δζκα (10) επιμετριςεισ. 

5. 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 



 

32 

 

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. 

6. Όταν 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 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. 

7. 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. 

8. Αν παρζλκει άπρακτθ θ ταχκείςα ανωτζρω προκεςμία τθσ παρ. 4 ι ο ανάδοχοσ κακ’ υποτροπι 
προβαίνει ςτθν υποβολι αναλθκϊν επιμετριςεων, τοφτοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ 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. Οι κυρϊςεισ τθσ παροφςασ δεν εμποδίηουν τθν επιβολι και άλλων 
κυρϊςεων που προβλζπονται είτε ςε διατάξεισ του παρόντοσ είτε από διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ. 

9. Όλα 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. 
Ειδικϊσ ο χαρακτθριςμόσ και θ παραλαβι του φυςικοφ εδάφουσ ςτο οποίο εκτελείται το ζργο, 
γίνονται από δφο (2) ι περιςςότερουσ τεχνικοφσ, που ορίηονται από τθ διευκφνουςα 
υπθρεςία. Ο οριςμόσ των τεχνικϊν του προθγοφμενου εδαφίου ανακοινϊνεται ςτθν 
Προϊςταμζνθ Αρχι, θ οποία μπορεί να ορίςει και άλλον τεχνικό. Θ Προϊςταμζνθ Αρχι μπορεί 
ςε κάκε περίπτωςθ να ορίςει επιτροπι αποτελοφμενθ από τρεισ (3) τουλάχιςτον τεχνικοφσ για 
επανζλεγχο του χαρακτθριςμοφ και τθσ παραλαβισ του φυςικοφ εδάφουσ. Αν δεν επαρκεί το 
τεχνικό προςωπικό ι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ να λθφκεί απόφαςθ, λόγω διαφωνίασ των 
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υπαλλιλων που ορίηονται ςε άρτιο αρικμό, ο ανωτζρω χαρακτθριςμόσ εδαφϊν γίνεται κατά 
τον προςφορότερο τρόπο με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ. 

10. 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 ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν 
επιμετριςεων, θ οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και από ζναν τουλάχιςτον από τουσ 
τεχνικοφσ του άρκρου 139. τθν τελικι επιμζτρθςθ εμφανίηονται διακριτά οι ςυμβατικζσ 
εργαςίεσ, οι οποίεσ εκτελζςτθκαν με βάςθ τθ ςφμβαςθ ι με εγκεκριμζνουσ 
Ανακεφαλαιωτικοφσ Πίνακεσ 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. ε περίπτωςθ 
εμφάνιςθσ διαφορϊν μεταξφ επιμζρουσ επιμετριςεων και τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται, εντόσ τθσ ταχκείςασ από τθ διευκφνουςα υπθρεςία προκεςμίασ, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των τριϊν (3) θμερϊν, να προβεί ςε πλιρθ και αιτιολογθμζνθ 
απόδειξθ τθσ εμφανιηόμενθσ διαφοράσ. 

11. 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. 

12. Μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλει και κάκε άλλο αίτθμά του 
που ςχετίηεται με δικαίωμά του από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αν αυτό δεν ζχει αποςβεςτεί 
και θ ςχετικι αξίωςθ παραγραφεί, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 173, περί 
αποςβζςεων 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 11: Βλάβεσ ςτα ζργα. Αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ 
επζρχεται ςτο ζργο, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμιά 
του 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  
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του 
δαπάνεσ. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 157 του Ν4412/2016. 
 
Άρκρο 12: Λογαριαςμοί - Πιςτοποιιςεισ (Άρκρο 152 του Ν4412/2016) - Εντολζσ Πλθρωμϊν 
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1. Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται τμθματικά, με βάςθ τισ 
επιμετριςεισ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί μζςα ςτα όρια του χρονοδιαγράμματοσ 
εργαςιϊν. 

 Αν από τον ανάδοχο καταςκευαςκοφν εργαςίεσ πζρα από τισ προβλεπόμενεσ ςτο 
χρονοδιάγραμμα, ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να αναβάλει τθν πλθρωμι των 
επιπλζον εργαςιϊν, ϊςτε να ςυμπζςει με τα προβλεπόμενα ςτο χρονοδιάγραμμα. Σο 
προθγοφμενο εδάφιο δεν εφαρμόηεται, όταν ςτθ ςφμβαςθ προβλζπεται πρόςκετθ καταβολι 
(πριμ) ςτον ανάδοχο για τθ γρθγορότερθ περάτωςθ του ζργου. 

2. 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. 

3. 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, περί 
ειδικϊν κεμάτων τροποποιιςεων ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, αυξομειϊςεων εργαςιϊν 
νζων εργαςιϊν. 

4. Αν δεν προβλζπεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, θμιτελείσ εργαςίεσ μπορεί να περιλθφκοφν 
ςτον λογαριαςμό με αιτιολογθμζνθ εγκριτικι απόφαςθ του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ, αν θ φφςθ τουσ είναι τζτοια που ενδεχόμενθ διακοπι του ζργου δεν κα 
κατζςτρεφε τθν θμιτελι εργαςία. Οι εργαςίεσ αυτζσ καταχωροφνται ςε χωριςτό μζροσ του 
λογαριαςμοφ και περιλαμβάνονται με προςωρινι τιμι μειωμζνθ, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
αυτοτελισ αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ με το υπόλοιπο τθσ προβλεπόμενθσ τιμισ. 

5. τον λογαριαςμό μπορεί να περιλθφκοφν, επίςθσ, τα υλικά που ειςκομίςκθκαν με ζγκριςθ τθσ 
υπθρεςίασ ςτα εργοτάξια ι ςε αποκικεσ που δθλϊκθκαν και εγκρίκθκαν. Οι ποςότθτεσ των 
υλικϊν αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτζσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των 
προςεχϊν εργαςιϊν του εγκεκριμζνου προγράμματοσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθ 
ςφμβαςθ. Οι ποςότθτεσ των υλικϊν περιλαμβάνονται χωριςτά ςτον ςυνοπτικό πίνακα 
εργαςιϊν που ςυνοδεφει τον λογαριαςμό, ςτον οποίο αναφζρονται επίςθσ και οι κζςεισ 
αποκικευςθσ των υλικϊν. Για τα περιλαμβανόμενα ςτουσ λογαριαςμοφσ υλικά, ο ανάδοχοσ 
ζχει ακζραιθ τθν ευκφνθ μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ και τθν παραλαβι του ζργου. Σα υλικά 
περιλαμβάνονται ςε χωριςτό τμιμα των λογαριαςμϊν, με τιμζσ που βρίςκονται ςε ςυνάρτθςθ 
προσ τθν αντίςτοιχθ ςυμβατικι τιμι, ϊςτε το υπόλοιπο μζροσ τθσ τιμισ να αρκεί για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ, ςτθν οποία κα ενςωματωκοφν τα υλικά. Ποςοςτά γενικϊν εξόδων 
και οφζλουσ τθσ παρ. 6 δεν υπολογίηονται ςτα υλικά. 

6. τουσ λογαριαςμοφσ περιλαμβάνονται επίςθσ, θ ανακεϊρθςθ τιμϊν, αποηθμιϊςεισ κάκε 
είδουσ που ζχουν εγκρικεί, αντίτιμο απολογιςτικϊν εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν μζςω τθσ 
εργολαβίασ και κάκε άλλθ εγκεκριμζνθ δαπάνθ που καταβάλλεται ςτον ανάδοχο. τον 
λογαριαςμό περιλαμβάνεται ακόμθ και το ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του 
εργολάβου τθσ περ. κ’ τθσ παρ. 7 του άρκρου 53, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται ςτισ ςυμβατικζσ 
τιμζσ, και το ςφνολο μειϊνεται κατά το ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ δθμοπραςίασ, αν ςυντρζχει 
περίπτωςθ. Από τουσ λογαριαςμοφσ αφαιροφνται όλεσ οι εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ του 
εργοδότθ, όπωσ ποινικζσ ριτρεσ, περικοπζσ τιμϊν του άρκρου 159, ςυμπλθρωματικι κράτθςθ 
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εγγφθςθσ, αν γι’ αυτιν δεν ζχουν κατατεκεί εγγυθτικζσ επιςτολζσ, οπότε γίνεται ςχετικι μνεία, 
απόςβεςθ προκαταβολϊν, παρακράτθςθ αξίασ χορθγοφμενων υλικϊν, πλθρωμζσ που ζγιναν 
ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και γενικά κάκε απαίτθςθ του εργοδότθ που δεν 
ζχει ικανοποιθκεί με άλλον τρόπο. 

7. Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και ςυνοδεφονται ιδίωσ, από 
ανακεφαλαιωτικό ςυνοπτικό πίνακα των επιμετριςεων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν από τθν 
αρχι του ζργου, από τα παραςτατικά ςτοιχεία των απολογιςτικϊν εργαςιϊν, από τον πίνακα 
του υπολογιςμοφ τθσ ανακεϊρθςθσ και από τισ αποφάςεισ που αναγνωρίηουν αποηθμιϊςεισ ι 
επιβάλλουν ποινικζσ ριτρεσ ι περικοπζσ ι άλλεσ απαιτιςεισ του εργοδότθ. Από κάκε νεότερο 
λογαριαςμό αφαιροφνται τα ποςά που πλθρϊκθκαν με τουσ προθγοφμενουσ λογαριαςμοφσ, 
κακϊσ και ποςά που δεν αντιςτοιχοφν ςε επιμετριςεισ ι αφοροφν ςε λάκθ εγκεκριμζνων 
λογαριαςμϊν. Κατά τθν υποβολι, τον ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του λογαριαςμοφ δεν απαιτείται 
θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και των παραςτατικϊν πλθρωμισ των 
κρατιςεων εκ μζρουσ του αναδόχου. 

8. Οι λογαριαςμοί υποβάλλονται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία που τουσ ελζγχει, τουσ διορκϊνει 
και τουσ εγκρίνει μζςα ςε ζναν (1) μινα. Αν ο λογαριαςμόσ που ζχει υποβλθκεί ζχει αςάφειεσ 
ι ανακρίβειεσ, ςε βακμό που να είναι δυςχερισ θ διόρκωςι του, θ διευκφνουςα υπθρεςία, με 
εντολι τθσ προσ τον ανάδοχο, επιςθμαίνει τισ ανακρίβειεσ ι αςάφειεσ που διαπιςτϊκθκαν 
από τον ζλεγχο και παραγγζλλει τθν αναςφνταξθ και επανυποβολι του. τθν περίπτωςθ 
αυτιν, θ οριηόμενθ μθνιαία προκεςμία για τον ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του λογαριαςμοφ 
αρχίηει από τθν επανυποβολι, φςτερα από τθν αναςφνταξθ από τον ανάδοχο. Ο ζλεγχοσ του 
λογαριαςμοφ μπορεί να γίνει και από ςυνεργείο τθσ υπθρεςίασ, ςτο οποίο ςυμμετζχει ο 
επιβλζπων το ζργο. Ο επιβλζπων υπογράφει τον λογαριαςμό, διαπιςτϊνοντασ ότι οι 
ποςότθτεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ υποβλθκείςεσ επιμετριςεισ και τα επιμετρθτικά ςτοιχεία, οι 
τιμζσ ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ και γενικά, ότι ζχουν διενεργθκεί 
ςτον λογαριαςμό όλεσ οι περικοπζσ ι εκπτϊςεισ ποςϊν, που προκφπτουν από τον νόμο και 
τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ. Θ παράλειψθ εμπρόκεςμου ελζγχου και ζγκριςθσ του 
λογαριαςμοφ αποτελοφν πεικαρχικά παραπτϊματα για τα αρμόδια όργανα τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ. Ο εγκεκριμζνοσ λογαριαςμόσ αποτελεί το ζγγραφο για τθν πλθρωμι του αναδόχου 
(«πλθρωτζο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προχπόκεςθ πλθρωμισ του λογαριαςμοφ είναι θ 
προςκόμιςθ από τον ανάδοχο όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. Σο 
τιμολόγιο του αναδόχου που αφορά ςτο ποςό του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που κα 
πλθρωκεί, κακϊσ και θ φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτά του προςκομίηονται ςτθν 
υπθρεςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διενεργεί τισ πλθρωμζσ, μετά από ςχετικι ειδοποίθςι 
του. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ ςτο εργολαβικό αντάλλαγμα δφναται να γίνονται και από τθν 
υπθρεςία και να αποδίδονται απευκείασ ςτουσ δικαιοφχουσ. 

9. Λογαριαςμόσ που πλθρϊκθκε χωρίσ ζλεγχο, λόγω παρζλευςθσ τθσ πιο πάνω μθνιαίασ 
προκεςμίασ, ι που βαςίςτθκε ςε επιμζτρθςθ που διορκϊκθκε, ελζγχεται και διορκϊνεται από 
τθν υποβολι ι επανυποβολι του και οι προκφπτουςεσ διαφοροποιιςεισ λαμβάνονται υπόψθ 
ςε επόμενο λογαριαςμό ι κατά τθ ςφνταξθ αρνθτικοφ λογαριαςμοφ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία 
ελζγχει, εγκρίνει και διορκϊνει τον λογαριαςμό με ι και χωρίσ τθν υπογραφι του 
επιβλζποντοσ. 

10. Όταν ςυντρζχει περίπτωςθ ςφνταξθσ αρνθτικοφ λογαριαςμοφ είτε ενδιάμεςα κατά τθν εξζλιξθ 
του ζργου είτε και κατά τον τελικό λογαριαςμό, αυτόσ μπορεί να ςυνταχκεί από τθ 
διευκφνουςα υπθρεςία και το ποςό του πρζπει να καταβλθκεί από τον ανάδοχο μζςα ςε ζναν 
(1) μινα από τθν κοινοποίθςθ του λογαριαςμοφ ςε αυτόν, άλλωσ καταπίπτουν ιςόποςα ςε 
βάροσ του οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που ζχουν κατατεκεί ςτον κφριο του ζργου, εφόςον δεν 
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υπάρχει ανεξόφλθτο εργολαβικό αντάλλαγμα. Αν αςκθκεί ζνςταςθ κατά του αρνθτικοφ 
λογαριαςμοφ, θ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ αναςτζλλεται μζχρι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 

11. Για τισ πλθρωμζσ των λογαριαςμϊν κα προςκομίηονται από τον ανάδοχο και τα εξισ 
δικαιολογθτικά: 
α. Κανονικό τιμολόγιο ςε (1) αντίτυπο. 
β. Διπλότυπο τθσ αρμόδιασ Οικονομικισ Εφορίασ για τθν προκαταβολι του φόρου 

ειςοδιματοσ. 
γ. Σα ανά τρίμθνο δελτία φορολογικισ ενθμερότθτασ, που προβλζπονται από τον νόμο. 
δ. Βεβαίωςθ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν για τθν εκπλιρωςθ από τον ανάδοχο των 

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

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

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

η. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κα προκφπτει από τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τουσ ΟΣΑ. 
 το 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 ςτον εργολάβο ποςά, ϊςτε να προκφψει το ποςό με το οποίο κα πλθρωκεί και να 
γίνει εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων. 

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

12. Αν θ πλθρωμι ενόσ λογαριαςμοφ κακυςτεριςει χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, πζραν του 
ενόσ (1) μινα από τθν υποβολι του ι τθν επανυποβολι του, οφείλεται τόκοσ υπερθμερίασ, 
ςφμφωνα με τθν παρ. Η του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Ο ανάδοχοσ μπορεί να 
διακόψει τισ εργαςίεσ δζκα (10) θμζρεσ μετά από τθν κοινοποίθςθ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία 
ειδικισ ζγγραφθσ διλωςθσ. 

13. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ ι θ κατάςχεςι του ςτα χζρια του 
κυρίου του ζργου, κακόλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ του και για ζναν (1) μινα μετά από τθν 
περαίωςι του. Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπονται: α) θ οποτεδιποτε εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, 
του πλθρωτζου εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτθ ςφμβαςθ του 
ζργου, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, όταν πρόκειται για τθν κάλυψθ οφειλισ του 
αναδόχου από τθν προμικεια υλικϊν και μθχανθμάτων προσ εκτζλεςθ του ζργου ι από 
παροχι εργαςίασ που παραςχζκθκε από εργάτεσ ι υπαλλιλουσ αυτοφ, ςτθν εκτζλεςθ του 
ζργου ι ςε αναγνωριςμζνεσ τράπεηεσ και λοιπά πιςτωτικά ιδρφματα ι νομικά πρόςωπα 
δθμοςίου δικαίου και β) θ κατάςχεςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ από τουσ προμθκευτζσ 
υλικϊν και μθχανθμάτων του ζργου ι από τουσ εργάτεσ και τουσ υπαλλιλουσ του, όπωσ και 
τουσ υπεργολάβουσ που αποδεδειγμζνα χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο από τον ανάδοχο. 
Επιτρζπεται επίςθσ, ο ςυμψθφιςμόσ εκκακαριςμζνων απαιτιςεων του κυρίου του ζργου κατά 
του αναδόχου, που προζρχονται από τθν εκτζλεςθ άλλων ζργων και μζχρι ποςοςτό είκοςι τοισ 
εκατό (20%) από κάκε λογαριαςμό του εκτελοφμενου ζργου.12. Όλεσ οι πλθρωμζσ που 
γίνονται ςτον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου, με βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ, 
αποτελοφν πάντοτε καταβολζσ ζναντι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που εκκακαρίηεται 
μετά τθν παραλαβι. ε κάκε πλθρωμι προσ τον ανάδοχο πραγματοποιοφνται κρατιςεισ, οι 
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οποίεσ ανζρχονται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) ςτθν αξία των εργαςιϊν μετά τθσ 
αναλογοφςασ ανακεϊρθςθσ. 

14. Μετά από τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ 
οριςτικισ παραλαβισ του ζργου, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό λογαριαςμό». 
Για τον τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ του παρόντοσ και τα 
παραπάνω αναφερόμενα ςτοιχεία αποτελοφν τα δικαιολογθτικά ζκδοςθσ του εξοφλθτικοφ 
λογαριαςμοφ ςτον οποίο επιςυνάπτονται αντίγραφά τουσ. Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ 
(εξοφλθτικοφ) λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ από τθ ςφμβαςθ 
εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ 
διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. 

 
Άρκρο 13: Αρτιότθτα των καταςκευϊν - Μελζτθ του Ζργου - Σροποποιιςεισ μελζτθσ 

1. 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 ζργο. 

2. Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι 
ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι από τισ ΕΣΕΠ, τα  ςχζδια λεπτομερειϊν τθν μελζτθ ι από 
άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ι τζλοσ από τισ οδθγίεσ ι διαταγζσ τθσ Τπθρεςίασ, κάκε 
απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου πρζπει να είναι άρτιο, ωσ προσ τθν καταςκευι, τθν 
αντοχι και καλι εμφάνιςι του. 

3. Κάκε τμιμα του ζργου που τυχόν δεν κα ςυμπλθρϊνεται άμεςα, κα πρζπει να 
καταςκευάηεται με τθν δυνατότθτα να λειτουργεί αυτόνομα. 

4. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ςυμπλιρωςθ ι επανόρκωςθ, ςτο χρόνο που κα ορίςει θ 
Τπθρεςία, αλλιϊσ θ Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει αυτό ςε βάροσ και για 
λογαριαςμό του, άνευ ετζρου και με τθν τιμι που κα ηθτιςει ο νζοσ καταςκευαςτισ.  

5. Ο ανάδοχοσ πριν από τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε 
ςυςχετιςμό και αρικμθτικό ζλεγχο των αναγραφόμενων 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 τθν ςφμβαςθ αναλαμβάνει ρθτά να εφαρμόςει πιςτά τα 
ςχζδια τθσ μελζτθσ του ζργου και τα κακοριηόμενα ςτα τεφχθ τθσ μελζτθσ αυτισ. 

 
Άρκρο 14: Ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν και ζτοιμων ι θμικατεργαςμζνων προϊόντων - 
Ελαττϊματα - Παράλειψθ ςυντιρθςθσ. 

1. Όλα τα υλικά κ.λ.π. που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ αγοράσ, χωρίσ 
βλάβεσ. Σα υλικά κα πρζπει να είναι κατά προτίμθςθ από τθν εγχϊρια βιομθχανία και 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, με εξαίρεςθ εκείνα που δεν παράγονται ςτθν Ελλάδα, κακϊσ 
και εκείνα για τα οποία ςτα ςυμβατικά ςτοιχεία ορίηεται ότι θ προζλευςι τουσ κα είναι από 
τθν αλλοδαπι. 

2. Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα 
ςυμβατικά δεδομζνα, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ των υπουργείων, 
Δθμοςίων Ζργων, Εμπορίου και Βιομθχανίασ κακϊσ επίςθσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα 
τθσ εργολαβίασ, αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ 
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επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν  
εμφάνιςθ κ.λ.π. 

3. ε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον εργολάβο υλικά απαιτοφμενα για τθν 
εκτζλεςθ των ζργων, ο εργολάβοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και 
όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε αποηθμίωςθ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και 
φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. 

4. Ο εργολάβοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των 
υλικϊν που παραδίδονται ςϋαυτόν από τον εργοδότθ, εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει 
εγγράφωσ. 

5. Σα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά 
δε τθν παραλαβι τουσ από τον εργολάβο, αυτόσ φζρει ακεραία τθν ευκφνθ για κάκε 
βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια που τυχόν κα ςυμβεί ςτα υλικά αυτά.  

6. ε ότι αφορά τθν καταλλθλότθτα ι μθ των υλικϊν, τα ελαττϊματα και τθν παράλειψθ 
ςυντιρθςθσ του ζργου, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν4412/2016. 

 
Άρκρο 15: Ποιότθτα και τρόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 

1. Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ από ειδικευμζνο 
προςωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνικι άποψθ και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ του Ν.4412/2016 τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ γενικά και τισ εντολζσ του αρμόδιου 
οργάνου τθσ επίβλεψθσ του ζργου. 

2. Για  ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν και μζχρι τθσ  
οριςτικισ παραλαβισ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν.4412/2016 

3. Για τθν ευκφνθ του αναδόχου για ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι, ζχουν εφαρμογι οι πάγιεσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα.  

 
Άρκρο 16: Ημερολόγιο ζργου - Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα τθρθκεί θμερολόγιο ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 
146 του Ν4412/2016. Θ τιρθςθ θμερολογίου είναι βαςικόσ ςυμβατικόσ όροσ. 
1. Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθρείται από τον ανάδοχο θλεκτρονικό θμερολόγιο ςε ελεφκερο 

λογιςμικό ευρείασ χριςθσ. Σο τεχνικό ςτζλεχοσ του άρκρου 139, που τθρεί με εντολι του 
αναδόχου το θμερολόγιο, γνωςτοποιείται μετά από τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου ςτθ 
διευκφνουςα υπθρεςία. Σο θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με 
ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ: 
α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του 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, 
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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. Σο θμερολόγιο του ζργου υπογράφεται με ψθφιακι υπογραφι από τον τθροφντα αυτό και 
αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ςτον 
επιβλζποντα του ζργου. Ο επιβλζπων του ζργου ελζγχει και διορκϊνει το θμερολόγιο, αν 
απαιτείται, και το υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ 
εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν. 

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. ε 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. τισ 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. 

4. Εφόςον, ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ και κοινοποίθςθ 
του θμερολογίου, επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα που κακορίηεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και 
δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των εκατό (100) ευρϊ, οφτε ανϊτερθ των πεντακοςίων (500) 
ευρϊ, για κάκε θμζρα παράλειψθσ, αναλόγωσ με το φψοσ τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ του ζργου. 
Θ ειδικι ποινικι ριτρα επιβάλλεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, φςτερα από ειδικι 
πρόςκλθςθ του προϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο επιβλζπων αναφζρει εγγράφωσ τθν 
παράλειψθ τιρθςθσ. 

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. 

 
Άρκρο 17: Ευκφνθ του αναδόχου για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ και για τθν ποιότθτα του 
ζργου. 

1. φμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 τόςο για τθν 
εφαρμογι τθσ μελζτθσ όςο και για τθν ποιότθτα και τθν αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ 
είναι ο ανάδοχοσ. Ο πάςθσ φφςεωσ ζλεγχοσ που αςκείται από τθν Τπθρεςία δεν απαλλάςςει 
τον ανάδοχο κατά κανζνα τρόπο από τθν ευκφνθ αυτι.  

2. Ο ανάδοχοσ είναι εξϋ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των υλικϊν που κα 
χρθςιμοποιιςει, τθν χρθςιμοποίθςι τουσ και τθν εκτζλεςθ γενικά τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των ςχετικϊν προτφπων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των λοιπϊν 
ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 

 
Άρκρο18: Ανακεϊρθςθ – Απολογιςτικζσ Εργαςίεσ -  Κανονιςμοί τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν 
- Ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ - Απρόβλεπτεσ περιςτάςεισ 
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1. 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 ΕΔΣΔΕ. 

2. Οι απολογιςτικζσ εργαςίεσ που μπορεί να ηθτιςει θ διευκφνουςα υπθρεςία να εκτελεςκοφν, 
διζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 154 του Ν.4412/16. Σονίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ 
απολογιςτικισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν πρζπει να τθρείται ειδικό θμερολόγιο  ςφμφωνα με τθν 
παρ. 9 του ίδιου άρκρου. Σο 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 ΦΠΑ. 

3. Αν θ ανάγκθ το επιβάλλει πρωτόκολλο κανονιςμοφ νζων τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν 
ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν4412/2016και ςφμφωνα με τισ 
αναλφςεισ τιμϊν ΑΣΕΟ, ΑΣΟΕ, ΑΣΘΕ, ΤΔΡ, ΘΛΜ κ.λ.π. 

4. Τπό 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 Πίνακα Εργαςιϊν 
και μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α. το 
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. 

5.  Με τα ποςά των απρόβλεπτων δαπανϊν (Ν.4412/2016) που περιλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςθ 
καλφπτονται δαπάνεσ που προκφπτουν: 

 από εφαρμογι νζων κανονιςμϊν ι κανόνων που κακιερϊκθκαν υποχρεωτικοί μετά 
τθν ανάκεςθ του ζργου. 

 προφανείσ παραλείψεισ τθσ μελζτθσ. 

 ςφάλματα προμζτρθςθσ και όχι δαπάνεσ από τροποποίθςθ των ςχεδίων και τθσ 
μορφισ του ζργου. 
 

Άρκρο19: Προςωρινι και οριςτικι παραλαβι - Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν  Διοικθτικι 
παραλαβι. 

1. Για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι του ζργου ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ των 
άρκρων 170 &172 του Ν4412/2016. 

2. Για τθν βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 168 του 
Ν.4412/2016 

3. Για τθν διοικθτικι παραλαβι για χριςθ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 169 του 
Ν.4412/2016. 

 
Άρκρο 20: Καταςκευαςτικά ςχζδια - Λιψθ φωτογραφιϊν 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν από τθν 
προςωρινι παραλαβι να ςυντάξει με δαπάνεσ του και να παραδϊςει ςε δφο (2) αντίγραφα ςτθν 
Τπθρεςία: 

1. Σοπογραφικό διάγραμμα – οριηοντιογραφία ςε κλίμακα 1: 200 με ςθμειωμζνεσ τισ 
κζςεισ του ζργου. 

2. Καταςκευαςτικά ςχζδια ςε κλίμακα 1: 50 του πραγματικϊσ εκτελεςμζνου ζργου, ςτα 
οποία κα αναγράφονται τα πραγματικά ςτοιχεία των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ βάκθ, 
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διαςτάςεισ, κζςεισ, διατομζσ κ.λ.π. πλιρωσ ανταποκρινόμενα με τα πραγματικά 
ςτοιχεία. 

3. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πάρει και να εκτυπϊςει με δαπάνεσ του,  ζγχρωμεσ 
φωτογραφίεσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατά τισ πιο ενδιαφζρουςεσ φάςεισ 
εκτζλεςθσ του ζργου και μετά το πζρασ των εργαςιϊν Οι φωτογραφίεσ κα 
παραδίδονται και ςε θλεκτρονικό αρχείο ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

 
 Άρκρο 21: Χριςθ ζργου ι τμιματοσ του πριν από τθν αποπεράτωςθ  

1. 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). 

2. 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. 

3. Θ πάρα πάνω χριςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν.4412/2016. 
 
Άρκρο 22: Εξυπθρζτθςθ μεταφοράσ υπαλλιλων τθσ Τπθρεςίασ επίβλεψθσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνεσ του να διακζςει ςτθν Τπθρεςία επίβλεψθσ του ζργου, 
οποτεδιποτε του ηθτθκεί και οποιαδιποτε εργάςιμθ θμζρα ι ϊρα από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ ζωσ τθν προςωρινι παραλαβι, επιβατικό αυτοκίνθτο για επίςκεψθ των ζργων. 
 
Άρκρο 23: Εξυπθρζτθςθ Οργανιςμϊν και επιχειριςεων Κοινισ Ωφζλειασ ( Ο.Κ.Ω.). 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι μπορεί ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. που κα πρζπει να μεταφερκοφν από τουσ κυρίουσ τουσ. 
Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμία ανάμιξθ,  υποχρεοφται όμωσ να παρζχει 
κάκε διευκόλυνςθ για τθν εκτζλεςι τουσ, χωρίσ να δικαιοφται οποιαδιποτε αποηθμίωςθ για 
λόγουσ κακυςτζρθςθσ ι δυςχερειϊν ςτθν εκτζλεςθ του ζργου του. 
 
Άρκρο 24: Κακαριςμόσ καταςκευϊν - εργοταξίων - εγκαταςτάςεων 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν τυχόν παράδοςθ για χριςθ τμιματοσ του ζργου ι του 
όλου ζργου μετά τθν περαίωςι του, να αφαιρζςει και να απομακρφνει από όλουσ τουσ 
χϊρουσ του ζργου και των γφρω δρόμων, κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ, απορρίμματα, 
μθχανιματα, εργαλεία, ικριϊματα, προςωρινζσ προςτατευτικζσ καταςκευζσ και 
περιφράγματα, πλεονάηοντα χριςιμα ι άχρθςτα υλικά, να κακαρίςει με ειδικευμζνο 
προςωπικό όλουσ τουσ χϊρουσ του ζργου και του εργοταξίου, για τθν παράδοςι τουσ, 
απολφτωσ κακαρϊν και γενικά να μεριμνιςει για ότι απαιτείται, οφτωσ ϊςτε το ζργο να 
παραδοκεί κακόλα ζτοιμο για χριςθ και λειτουργία.  

2. Αν μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Τπθρεςίασ ο ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τισ πάρα πάνω 
εργαςίεσ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ εντολισ, οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου, τθσ 
δαπάνθσ παρακρατουμζνθσ από τθν αμζςωσ επόμενθ πλθρωμι. 
 
Άρκρο 25: Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 
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1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ ςτο εργοτάξιο, όλα 
τα προβλεπόμενα από τουσ όρουσ υγιεινισ του άρκρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπωσ αυτό 
ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε μεταγενζςτερα, με το Π.Δ. 305/96 και όπωσ ιςχφει ο Ν. 
1568/85. το ζργο ζχει εφαρμογι θ εγκφκλιοσ 30/ΔΕΕΠΠ 544/8-11-00 του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
τθν κακιζρωςθ του φακζλου Αςφαλείασ και Τγείασ (ΦΑΤ). 

2. Πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν 
ζκδοςθ κάκε κατά νόμο αδείασ, κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 
κάκε παράβαςθ των διατάξεων  που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ 
υποχρεϊνεται να υποβάλει τισ αναγκαίεσ αιτιςεισ για παροχζσ και ςυνδζςεισ με ΔΕΘ, ΟΣΕ, 
ΕΤΔΑΠ κ.λπ. και να καταβάλει κάκε δυνατι φροντίδα για τθν πραγματοποίθςι τουσ. 

3. Επίςθσ πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτα εργοτάξια όλων των ςτοιχείων που 
απαιτοφνται από το Νόμο, για τθν εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ που επιβάλλεται να 
λθφκοφν ςϋ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με το Π.Δ. 447/75, περί 
αςφαλείασ των εν τοισ οικοδομικζσ εργαςίεσ αςχολουμζνων μιςκωτϊν, το Π.Δ. 770/80, περί 
μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν και το Π.Δ. 1073/81, περί 
μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτα εργοτάξια  οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ 
ζργων αρμοδιότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ και κάκε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κακϋ όλθ τθν 
διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τασ περί τάξεωσ και αςφαλείασ επί ατυχθμάτων 
αςτυνομικζσ διατάξεισ και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιαδιποτε ατφχθμα ι βλάβθ 
που κα ςυμβεί ςτον ίδιο, ςτο προςωπικό του ι τρίτουσ από ενζργειεσ που ζχουν άμεςθ ι 
ζμμεςθ ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει τα απαιτοφμενα ςιματα και  πινακίδεσ ςε όλεσ 
γενικά τισ κζςεισ που εκτελοφνται εργαςίεσ και να φροντίηει για τθν ςυντιρθςι τουσ.  

6. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που κα  οφείλεται ςτθ μθ λιψθ 
των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ. 

7. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανακοινϊςει αμζςωσ ςτθν Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία, όλεσ 
τισ απευκυνόμενεσ ι κοινοποιοφμενεσ ςϋαυτιν διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν, 
ςχετικά με μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ ςϋ όλθ τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 

8. Ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά και εξολοκλιρου τισ ευκφνεσ του εργοδότθ για τθν εκτζλεςθ 
του ζργου, για το απαςχολοφμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π., προςωπικό, ςτθν περίπτωςθ που κα 
ςυμβεί ατφχθμα ςϋ αυτό.  

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το πάρα πάνω προςωπικό του ςτο Κδρυμα 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατθγορία εργαηομζνων Σαμεία Επικουρικισ 
Αςφάλιςθσ. ε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε εργαηόμενοσ; δεν υπάγεται ςτισ περί ΙΚΑ 
διατάξεισ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τον αςφαλίςει ςε αναγνωριςμζνθ από το κράτοσ 
αςφαλιςτικι εταιρεία. 

10.Ο ανάδοχοσ ζχει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του 
Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). 

11.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα μζτρα  πλθροφόρθςθσ που προβλζπονται από τον 
κανονιςμό ΕΚ 1828/2006. Ειδικότερα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ανάρτθςθ διαφθμιςτικισ 
πινακίδασ ςτο εργοτάξιο ςτθ φάςθ καταςκευισ του ζργου και μετά τθν ολοκλιρωςθ του 
ζργου ςτθν αντικατάςταςθ τθσ με μόνιμθ επεξθγθματικι πινακίδα. Θ διαφθμιςτικι και 
μόνιμθ πινακίδα κα ςχεδιαςτεί ςφμφωνα με τισ λεπτομζρειεσ που περιγράφονται ςτον 
κανονιςμό. 

 
 Άρκρο 26: Μθτρϊο του ζργου 
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1. Γενικά 
Ο Ανάδοχοσ κα οργανϊςει ζνα λειτουργικό και αποτελεςματικό αρχείο ςτοιχείων και 
βιβλιοκικθ ςτθν οποία κα καταχωροφνται θ αλλθλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα 
ςυμφωνθτικά, τα ςχζδια κλπ και κα ελζγχεται θ διανομι τουσ.  
- Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει και να υποβάλλει το Μθτρϊο του ζργου, 

που κα ςυνταχκεί όπωσ καταςκευαςκεί το ζργο τελικά, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ παραγράφουσ τθσ παροφςθσ. 

- Θ Εργολαβία κα κεωρθκεί ότι δεν ζχει περαιωκεί, αν δεν υποβλθκεί ςτθ Διευκφνουςα 
Τπθρεςία το Μθτρϊο του ζργου μετά το πζρασ των εργαςιϊν και ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο τθσ παροφςθσ. 

- Οι δαπάνεσ για το Μθτρϊο του ζργου ζχουν λθφκεί υπόψθ ςτθν προςφορά του 
αναδόχου.  

- Παράλειψθ υποβολισ Μθτρϊου του ζργου ςυνεπάγεται τθ μθ υπογραφι τθσ τελικισ 
Επιμζτρθςθσ, επί πλζον ςυνεπάγεται τθ ςφνταξθ και εκτφπωςι του από τθν Τπθρεςία ςε 
βάροσ και για λογαριαςμό του Ανάδοχου και πρόςκετθ ποινικι ριτρα ίςθ με το πζντε 
ςτα χίλια (5%ο) του αρχικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ. 

 
2. Σρόποσ φνταξθσ 

- Σο Μθτρϊο κα περιλαμβάνει όλα τα ςχζδια τθσ μελζτθσ αναςυνταγμζνα, που κα 
απεικονίηουν το ζργο όπωσ ακριβϊσ καταςκευάςτθκε (ςχζδια “as built”). Επίςθσ 
απαιτείται και θ ςφνταξθ ςχεδίου (οριηοντιογραφία) του ζργου που εκτελζςτθκε ςε 
ςυςχετιςμό με τα ζργα που προχπιρχαν ςτθν περιοχι του ζργου. Σο ςχζδιο αυτό κα 
ςυμπλθρωκεί με τα τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία. Όλα τα ανωτζρω κα υποβλθκοφν 
από τον ανάδοχο ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία ςε τζςςερα (4) αντίγραφα με τθν υποβολι 
τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του περί περαίωςθσ του ζργου.  

- Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, με ζξοδά του, ςτθ λιψθ φωτογραφιϊν προ τθσ ενάρξεωσ των 
εργαςιϊν, κατά το χρόνο καταςκευισ του ζργου και μετά τθν ολοκλιρωςι του. Οι 
φωτογραφίεσ αυτζσ, που κα είναι καλλιτεχνικισ εμφάνιςθσ και διαςτάςεων 10 εκ. επί 15 
εκ., κα απεικονίηουν μια ευρεία περιοχι του ζργου ςε τρία ςτάδια, δθλαδι προ, κατά και 
μετά τθν καταςκευι του ζργου και πάντοτε ςε ςυςχετιςμό με τα υφιςτάμενα ζργα. το 
πίςω μζροσ τθσ φωτογραφίασ κα αναγράφεται θ θμερομθνία που λιφκθκε και τα 
τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία του ζργου. 

3. Θ ολοκλιρωςθ και θ παράδοςθ των ανωτζρω πρζπει να γίνει πριν τθν ζκδοςθ τθσ Βεβαίωςθσ 
Περαίωςθσ των Εργαςιϊν. Σα ςτοιχεία αυτά κεωροφνται –κατά ςυμβατικι ζννοια- ωσ 
ιςότιμα με τισ καταςκευζσ. υνεπϊσ θ μθ καταβολι τουσ κα κακυςτεριςει τθν ζκδοςθ τθσ 
Βεβαίωςθσ Περαίωςθσ των Εργαςιϊν. 

4. Ο ανάδοχοσ οφείλει να καταρτίςει και να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία, μαηί με τθν Σελικι 
Επιμζτρθςθ, Μθτρϊο του ζργου. 

5. Οι δαπάνεσ για τθν τιρθςθ των παραπάνω ςτοιχείων περιλαμβάνονται με ανοιγμζνο τρόπο 
ςτισ τιμζσ μονάδοσ εργαςιϊν τθσ προςφοράσ του Αναδόχου.  

 
Άρκρο 27: Πινακίδα του ζργου 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταςκευάςει ςε εμφανζσ ςθμείο ενθμερωτικι πινακίδα του ζργου,  
οι προδιαγραφζσ τθσ οποίασ κα δοκοφν ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 28: Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 
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1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ 
ςφμφωνεσ προσ αυτι και το νόμο ζγγραφεσ εντολζσ του φορζα καταςκευισ του ζργου. 

2. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί με ακρίβεια τθ διάταξθ και τισ διαςτάςεισ των 
διαφόρων μερϊν του ζργου, όπωσ προκφπτουν από τα εγκεκριμζνα ςχζδια ι άλλα ςτοιχεία τθσ 
μελζτθσ, τα οποία δεν επιδζχονται τροποποιιςεων ι αλλαγϊν, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτισ 
διατάξεισ του παρόντοσ. 

3. Οι ζγγραφεσ εντολζσ που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τθ ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ 
των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 3 του άρκρου 156, κακϊσ και θ 
εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο. Ο 
ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να λάβει αποηθμίωςθ ι αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που 
ζγιναν χωρίσ ζγγραφθ διαταγι, ζςτω και αν αυτζσ βελτιϊνουν το ζργο. Αν θ χωρίσ ζγκριςθ 
μεταβολι επιφζρει μείωςθ ποςοτιτων ι διαςτάςεων, καταβάλλεται μόνο θ αξία των ποςοτιτων 
των εργαςιϊν που ζχουν πράγματι εκτελεςκεί χωρίσ να αποκλείεται εφαρμογι των διατάξεων 
για κακοτεχνία. φμφωνα με το αναφερόμενο ςτθν παροφςα παράγραφο Άρκρο 156, επιτρζπεται 
θ χριςθ των  «επί ζλαςςον δαπανϊν». 

4. Κατ' εξαίρεςθ, ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ εντολι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για 
τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ μπορεί να δίνεται και προφορικά ςτον τόπο των ζργων. τθν 
περίπτωςθ αυτι πρζπει να γίνει ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο θμερολόγιο του ζργου. Αν τθ διαταγι 
αυτι δίνει ο επιβλζπων, οφείλει να ενθμερϊςει αμελλθτί εγγράφωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, 
για τθν ζκδοςθ κανονικισ εντολισ θ οποία εκδίδεται εντόσ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν 
ανωτζρω ζγγραφθ ενθμζρωςθ. Αν θ εντολι αυτι διαφοροποιεί μερικά ι ολικά τισ εντολζσ του 
επιβλζποντα, ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ που ζχει εκτελζςει, ςφμφωνα με τθν 
εντολι τθσ επίβλεψθσ μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

5.  Αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για το ζργο όλο 
το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, μθχανιματα, οχιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία και 
οποιαδιποτε άλλα μζςα. Ο ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων 
του προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ 
μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ των υλικϊν και τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ, 
φκοράσ τουσ κ.λπ., 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. 

6. Οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον 
ανάδοχο, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ’ 
εξαίρεςθ, φόροι του Δθμοςίου, λοιπά τζλθ που βαρφνουν άμεςα το εργολαβικό αντάλλαγμα, 
βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο μζτρο που ίςχυαν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό 
αντάλλαγμα. Σα δφο προθγοφμενα εδάφια δεν ιςχφουν για το φόρο ειςοδιματοσ ι τισ 
παρακρατιςεισ ζναντι του φόρου αυτοφ. 

7. 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 και για τθ λιψθ μζτρων Προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. χετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με 
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ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων 
κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα. Ο ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι 
ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκαλείται προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των παραπάνω 
υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για τθν καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. Ο 
ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα Προςταςίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο 
χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του Τφυπουργοφ 
Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΙ ΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 
14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, 
κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά 
τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου. 

8.  Ανεξάρτθτα από τθν υποχρζωςθ του αναδόχου να διακζτει όλο το προςωπικό που απαιτείται για 
τθ διεφκυνςθ τθσ καταςκευισ και τθν καταςκευι του ζργου, θ διακιρυξθ μπορεί να ορίηει κατ’ 
εκτίμθςθ τον αρικμό τεχνικοφ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα και βακμίδα εκπαίδευςθσ, που 
πρζπει να διακζτει κατ' ελάχιςτο ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςισ του. Ο αρικμόσ 
αυτόσ προςαρμόηεται, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου, με βάςθ το χρονοδιάγραμμα 
καταςκευισ του. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του 
προςωπικοφ που κρίνεται δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του 
αναδόχου. 

9. Αν ο ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που ζχει προςλάβει και 
χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία 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 Τπθρεςία ςυντάςςει 
καταςτάςεισ πλθρωμισ των οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ από τισ 
πιςτϊςεισ του ζργου, για λογαριαςμό του αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. ε εφαρμογι τθσ 
παραγράφου αυτισ μπορεί να πλθρωκοφν οι αποδοχζσ μζχρι και των τριϊν (3) τελευταίων μθνϊν 
πριν από τθν όχλθςθ των ενδιαφερομζνων. Προχπόκεςθ τθσ πλθρωμισ είναι να υπάρχει οφειλι 
του κυρίου του ζργου εκ τθσ καταςκευισ του αποδεικνυόμενθ ι όπωσ προκφπτει από 
υποβλθκζντα ι ςυνταςςόμενο εκ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ λογαριαςμό. 

10. Ο ανάδοχοσ ζχει όλθ τθν ευκφνθ για τθν ανεφρεςθ και χρθςιμοποίθςθ πθγϊν αδρανϊν υλικϊν ι 
άλλων υλικϊν, που δεν προζρχονται από το εμπόριο, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθ 
ςφμβαςθ. Οι πθγζσ αυτζσ, πριν από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ, πρζπει να εγκρικοφν από τθ 
διευκφνουςα υπθρεςία, που μπορεί να απαγορεφςει τθ χριςθ ακατάλλθλων ι απρόςφορων για 
τα ζργα πθγϊν. Αν διαπιςτωκεί ότι ο ανάδοχοσ εμπορεφεται τα εξορυςςόμενα από τισ πθγζσ 
αυτζσ του ζργου αδρανι υλικά κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντοσ φορζα. 

11. Σα υλικά που ανευρίςκονται κατά τθν καταςκευι του ζργου ι προζρχονται από κακαίρεςθ 
παλιϊν ζργων, ανικουν ςτον κφριο του ζργου. Ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ δαπάνεσ 
εξαγωγισ ι διαφφλαξισ τουσ, αν θ ςφμβαςθ δεν ορίηει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα 
κατάλλθλα μζτρα, για να αποτραπεί ι να είναι όςο το δυνατόν μικρότερθ θ βλάβθ των υλικϊν 
κατά τθν εξαγωγι τουσ. Χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν από τον ανάδοχο γίνεται μετά από ζγγραφθ 
ςυναίνεςθ τθσ υπθρεςίασ και αφοφ ςυνταχκεί ςχετικό πρωτόκολλο μεταξφ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ και του αναδόχου. 

12. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει αμζςωσ τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία αν κατά τθν 
καταςκευι των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. τθν περίπτωςθ αυτι 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. Για τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι διακοπι τουσ 
από αυτι τθν αιτία, ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 
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13. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ 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. 

14. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ ςτα 
εργοςτάςια που καταςκευάηονται τμιματα του ζργου και γενικά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που 
κρίνει απαραίτθτο θ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο διευκφνων από μζρουσ τθσ αναδόχου 
επιχείρθςθσ τα ζργα υποχρεοφται, μετά από ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, να ςυνοδεφει τουσ 
υπαλλιλουσ που επιβλζπουν, διευκφνουν ι επικεωροφν τα ζργα, κατά τισ μεταβάςεισ για 
επίβλεψθ, ζλεγχο ι επικεϊρθςθ ςτον τόπο των ζργων ι ςτουσ άλλουσ τόπουσ παραγωγισ, κακϊσ 
και των ςυμβοφλων και εμπειρογνωμόνων. 

15. Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ κάκε τρίμθνο να 
ςυντάςςει και να ςτζλνει ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, μζςω τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, 
ςυνοπτικζσ ανακεφαλαιωτικζσ εκκζςεισ για τθν πορεία του ζργου, αναλόγου περιεχομζνου με τισ 
αντίςτοιχεσ εκκζςεισ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ που προβλζπονται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 
136. Οι εκκζςεισ αυτζσ δεν κεωροφνται ωσ αιτιματα του αναδόχου, οφτε ωσ παραιτιςεισ από 
δικαιϊματά του και οι απαντιςεισ επ’ αυτϊν δεν ςυνιςτοφν βλαπτικζσ πράξεισ, κατά τθν ζννοια 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 174. 

16. τα δθμόςια ζργα που ανακζτει ο φορζασ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ ΚΤΑ 
36259/1757/Ε103/2010, οι ανάδοχοι υποχρεοφνται να υποβάλλουν τοιχεία για τθ Διαχείριςθ 
των Αποβλιτων (ΔΑ) που κα παραχκοφν από τθ δραςτθριότθτά τουσ και επικυρωμζνο 
αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ του διαχειριςτι με εγκεκριμζνο ΕΔ ΑΕΚΚ ι υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαχειριςτι  ότι κα ςυνεργαςτεί με εγκεκριμζνο ΕΔ ΑΕΚΚ πριν από τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν 
εργαςιϊν ι των ζργων τεχνικϊν υποδομϊν. 
 
Άρκρο 29: Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο 1 

1. 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 : ΠΔ 
305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 2 (αρ. 42). 

2. τα 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  
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ 

και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του(τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-
3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/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  

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 

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

305/96. 
2
 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, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
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ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΠΔ 1073/81(αρ. 111), ΠΔ 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. φμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα: 

3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Τγείασ 
(ΦΑΤ) 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 : ΠΔ 305/96(αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ 
καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΑΤ-ΦΑΤ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ 
τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ)ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) 
και τθν ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.)ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΑΤ-ΦΑΤ τθσ μελζτθσ (τυχόν 
παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία), 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 ΑΤ-ΦΑΤ 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 : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)ΤΠΕΧΩΔΕ  

ε. Να τθριςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ.10) 
και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των 
ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. υμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ 
Τγείασ (ΦΑΤ). 
Σο ΑΤ 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 ΦΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ 
μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

1. Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΦΑΤ αναφζρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και ςτισ ΤΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του(τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ οι οποίεσ 
ενςωματϊκθκαν ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΑΤ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται υντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του 

ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ :Π.Δ.305/96 (αρκ.12 

παράρτθμα ΙΙ). 
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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 (ΑΤ,ΦΑΤ) 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 .ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΤ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι 
κάκε Δθμόςιου Ζργου : ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.)ΤΠΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο 
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΤ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το 
ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3παρ.11) και ΤΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΑΤ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΤ περιλαμβάνονται 
ςτθν ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του(τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 

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, να απαςχολιςει ςτο ζργο 

50 και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 
γ. Σα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα 

εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Τπθρεςίεσ Προςταςίασ και 
Πρόλθψθσ 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. τα 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 Σεχνικόσ 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. 
Σο 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 Τγείασ και 
Αςφάλειασ (Ε.Τ.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. 
ε 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.43παρ.2β). Σα μζτρα που 
λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο 
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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 εντόσ24 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 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 
  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 ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό 
με τθν Τ.Α 130646/1984 του (τ.)Τπουργείου Εργαςίασ. Σο ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν 
παραπάνω Τ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Σμιματα ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για 
ότι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ οι 
επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του 
(τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 υςχετιςμόσ χεδίου Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 
Για τθν πιςτι εφαρμογι του  ΑΤ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με 
το Θ Μ Α. τα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ 
και εμπλουτιςμόσ του ΑΤ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των 
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΑΤ. 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 Προετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα 
παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 

α. Σθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 

β. Σον 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 : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79),ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, 
παρ.2). 

γ. Σθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι 
αερίων κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τ ουσ κινδφνουσ των 
εγκαταςτάςεων αυτϊν : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, 
παρ.6). 

δ. Σθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - 
διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, 
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πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν &επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ 
πυροςβεςτιρων, κλπ. :ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 
4, 8-10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Σθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ 
(φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : ΠΔ 
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96(αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 
14). 

ςτ. Σθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ)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 :Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΤΑ 8881/94 και Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 305/96(αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακι 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 : 
- Σθν Τ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ ιμανςθσ Εκτελοφμενων 

Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεφχοσ 7) 
- Σθ ΚΤΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν 

αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων 
και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν» 

- Σισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 καιαρ.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 : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμζροσ 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 : 
ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 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). 

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν : 
α) κραδαςμοφσ : ΠΔ 176/05,  
β) κόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06,  
γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : 

ΠΔ397/94,  
δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν.3850/10 (Αρκ. 36-41), 

ΠΔ 82/10. 
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4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΠΔ 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 ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: 
ΠΔ89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 
μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03,ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 
(αρ. 34, 35). 

β. Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 
1. Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 
2. Άδεια κυκλοφορίασ 
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV,μζροσ Βϋ, 

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

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 ΠΔ89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

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

 
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. 

Σα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα :  

5.1 Κατεδαφίςεισ: 
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ. 7),ΤΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. 
IV μζροσ Β τμιμα II, παρ.11),ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 
455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και 
αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΤΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 
396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : 
ΤΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ :ΠΔ 2/06, ΠΔ 
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10 ). 
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5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε 
ςτζγεσ. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΤΑ16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96(αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β 
τμιμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Πυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑαρ.οικ.16289/330/99. 

 
5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.) 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 
(ιραγγεσ 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 των6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ) 
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΤΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑΦ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. 
αυτοφ : ΠΔ 2/06,ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα 
(Τποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ 
πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), 
ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Β 
τμιμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 
6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξει σπου περιλαμβάνουν 

τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ: 
 «ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 
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  Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

  Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ 

Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΤΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΤΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΤΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 
ΚΤΑαρ.οικ.Β.4373/12

05/93 
ΦΕΚ 187/Β/93 

Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 
ΚΤΑ 

16440/Φ.10.4/445/93 
ΦΕΚ 765/Β/93 

 
 

Γ.ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ 

ΚΤΑ  αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

27/03 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 

ΤΑ αρ. οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

.ΕΠ.Ε 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ 

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94   

ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95   

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

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

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

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

ΚΤΑ αρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03   

ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03   

ΚΤΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11   
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ΤΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89   

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

ΤΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00   

ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01   

ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01   

ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03   

ΤΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11   

ΤΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   

Πυροςβεςτικι διάταξθ 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96   

  
Άρκρο 30: Σελικζσ Διατάξεισ  

1. Όπωσ 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 ΕΤ, 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, 26/04/2021 

υντάχκθκε 
Ο υπάλλθλοσ 

 
 
 

Κατςαρόσ Γεϊργιοσ 
Πολιτικόσ  Μθχανικόσ ΣΕ 

Η αναπλθρϊτρια  
Προϊςτάμενθ 

Σμιματοσ 
 
 

Κυριακι Ευγενικοφ 
Πολιτικόσ  Μθχανικόσ ΣΕ 

Ο αναπλθρωτισ Δ/ντισ  
 Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 

Διμου Βόρειασ  Κζρκυρασ 
 
 

Κορμαρισ Χριςτοσ 
Μθχανολόγοσ  Μθχανικόσ ΠΕ 

 
 
 

 
 

     


		2021-10-13T14:42:47+0300
	GEORGIOS TZEFERAKOS
	Exact copy




