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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

 
Άρκρο 1. Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ 
 

1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι θ εκτζλεςθ του ζργου :  
«ΕΡΓΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ Δ.Ε. 
ΚΑΩΠΑΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΟΤ, ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ, ΕΠΕΡΙΩΝ», ςφμφωνα με 
εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Βόρειασ 
Κζρκυρασ και τουσ όρουσ των εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν μελζτθσ και 
δθμοπράτθςισ του.              

2. Σα είδθ και οι ποςότθτεσ όλων των εργαςιϊν του ζργου προχπολογιςμοφ 
2.000.000,00 €με τα απρόβλεπτα, τθν ανακεϊρθςθ και τον Φ.Π.Α.  

 
Άρκρο 2: Ιςχφουςα Νομοκεςία 
 

Σο ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ : 
 

1. Σο Ν4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν & Τπθρεςιϊν.»(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) και  
5. Σο άρκρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτθςθ 6‰ ςτο ΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-

93) 
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6. Σο Ν.4155/2013 (Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 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(ΦΕΚ 74Αϋ), «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-

Καταργιςεισ…» 
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 κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν 
και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

11.Σισ διατάξεισ του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων 
των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο 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.Σθν υπ’ αρικμ. 4167/22.02.2012 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 412/B/22.2.2012) 
«Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων 
που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου». 

13. Σου Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ 
ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργου που εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) και άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α).  

14. 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 Περιφερειϊν», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

15. 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 . 

16.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.(Σιμολόγιο προςφοράσ, προχπολογιςμόσ 

προςφοράσ) 
4. Σο Σιμολόγιο Μελζτθσ. 
5. Ο Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
6. Θ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.).  
7. Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα Παραρτιματα τουσ, Σ..Τ.  
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8. Θ Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.).  
9. 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.  

10. 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 ςυμμορφωκεί χωρίσ αντιρριςεισ ςε αυτιν και χωρίσ να δικαιοφται να 
προβάλει οποιαδιποτε απαίτθςθ για αποηθμίωςθ από αυτιν τθν αιτία. 

 
Άρκρο4: 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 ζργου 

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 
 

Θ ολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ 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. 

 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. 

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

     Θ υποκατάςταςθ του αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου του ζργου 
(εκχϊρθςθ του ζργου) απαγορεφεται χωρίσ ζγκριςθ τθσ 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. 
 

  
Άρκρο6: Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου  
 
1.ε κάκε ςφμβαςθ καταςκευισ ζργου ορίηεται προκεςμία για τθν περάτωςι του ςτο ςφνολο και 

κατά τμιματα. Μζςα ςε προκεςμία που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ από δεκαπζντε (15) θμζρεσ και να υπερβαίνει τισ τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι και τισ τμθματικζσ 
προκεςμίεσ, ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία το χρονοδιάγραμμα 
καταςκευισ του ζργου, το οποίο τθρεί τισ προβλζψεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Αν το 
κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ιταν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ, το χρονοδιάγραμμα που υποβλικθκε από τον οικονομικό φορζα που 
αναδείχκθκε ανάδοχοσ, μπορεί να ςυνιςτά το «εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του 
ζργου», ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Θ διευκφνουςα υπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ το χρονοδιάγραμμα και 
μπορεί να τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου ιδίωσ, αναφορικά με τθν 
καταςκευαςτικι αλλθλουχία, τθν καταςκευαςιμότθτα τθσ μεκοδολογίασ και τθν επίτευξθ των 
χρονικϊν οροςιμων τθσ ςφμβαςθσ. Σο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό 
ςτοιχείο του ζργου. Αν θ ζγκριςθ δεν γίνει μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία ι αν μζςα ςτθν 
προκεςμία αυτιν δεν ηθτιςει γραπτά θ διευκφνουςα υπθρεςία διευκρινίςεισ ι αναμορφϊςεισ 
ι ςυμπλθρϊςεισ, το χρονοδιάγραμμα κεωρείται ότι ζχει εγκρικεί από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι 
του ζργου, εκτόσ αν τοφτο ζχει ςυνταχκεί κατά παράβαςθ των αναφερομζνων ςτθν διακιρυξθ. 
Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται, όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το 
αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν. Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του 
αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. Θ μθ τιρθςθ των ανωτζρω προκεςμιϊν με υπαιτιότθτα του αναδόχου ςυνεπάγεται 
τθν επιβολι των διοικθτικϊν και παρεπόμενων χρθματικϊν κυρϊςεων, αποτελεί λόγο 
ζκπτωςθσ του αναδόχου και αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα για τα αρμόδια όργανα του φορζα 
καταςκευισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 141. 

3. Σο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Σο 
χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου, θ οποία κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ και πάντωσ, ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να 
εκτελεςκοφν. Σο χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα, που 
περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν 
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και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. ε ζργα προχπολογιςμοφ άνω 
του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) ευρϊ είναι υποχρεωτικι θ ςφνταξθ τευχϊν ι 
διαγραμμάτων με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ. ε ζργα μικρότερου προχπολογιςμοφ 
μπορεί να προβλζπεται θ ςφνταξθ τευχϊν ι διαγραμμάτων με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ 
ανάλυςθσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Ο ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν 
πάροδο τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 2 του άρκρου 138 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. 

 
Άρκρο7: Προςωπικό αναδόχου 
 

1. Σο ζργο διευκφνεται εκ μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ από πλθρεξοφςιο 
αντιπρόςωπό τθσ, αποδεκτό από τθν υπθρεςία που πρζπει να είναι διπλωματοφχοσι 
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 κ.λ.π. . 

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 εξολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Τπθρεςία για το ζργο. 

 
 

Άρκρο8: 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.  

2. 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. 



 

6 
 

3. 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 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. 

4. 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.  

5. 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. 

τθν περίπτωςθ καταςκευισ ζργου με αυτεπιςταςία, θ επίβλεψθ οργανϊνει και διευκφνει τα 
μζςα που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ κατά τον οικονομοτεχνικά προςφορότερο τρόπο, για να επιτφχει 
τθν καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και 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 τόποτων ζργων, και ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που 
καταςκευάηονται τμιματα του ζργου. 
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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 τόποτων 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 
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. Εργαςιϊν με τιμζσ μονάδοσ. 
2. Για τθν επιμζτρθςθ των εργαςιϊν ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Σιμολόγιο Μελζτθσ 

του ζργου και ςτισ εγκεκριμζνεσ και  ιςχφουςεσ αναλφςεισ τιμϊν (ΑΣΟΕ, ΑΣΘΕ 
κ.λ.π.) 

3. Αν για κάποια εργαςία δεν ορίηεται ςτα παραπάνω ςτοιχεία τρόποσ 
επιμζτρθςθσ, κα επιμετρείται και κα πλθρϊνεται με βάςθ τισ πραγματικά και 
μόνον εκτελεςκείςεσ μονάδεσ, μθ λαμβανομζνθσ υπόψθ οποιαςδιποτε άλλθσ 
ςυνικειασ. 

4. Θα εφαρμόηεται γενικά θ ΒΓΔ/01/20/80 Εγκφκλιοσ του Τπουργείου Δθμοςίων 
Ζργων και οι διατάξεισ του άρκρου 151 του Ν4412/2016. 

 
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  



 

8 
 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ 
του δαπάνεσ. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου157 του Ν4412/2016. 

 
Άρκρο 12: Πιςτοποιιςεισ - εντολζσ πλθρωμϊν - επιμετριςεισ 
 
12.1 ΕΠΙΜΕΣΡΗΕΙ (Άρκρο 151 του Ν4412/2016) 

1. 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. 

2. 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. 

3.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. 

4.Αν διαπιςτωκεί υποβολι ανακριβοφσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκοφσ επιμζτρθςθσ, ο 
προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ διατάςςει πλιρθ ζλεγχο του ςυνόλου των 
υποβλθκειςϊν επιμετριςεων και καλείται ο ανάδοχοσ με πρόςκλθςθ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ να υποβάλλει, εντόσ ταχκείςθσ με τθν πρόςκλθςθ προκεςμίασ, που δεν μπορεί να 
είναι μικρότερθ των τριϊν (3) θμερϊν και μεγαλφτερθ των δζκα (10) θμερϊν, τα πραγματικά 
επιμετρθτικά ςτοιχεία και να παράςχει εξθγιςεισ. Ωσ ανακριβείσ κεωροφνται οι 
επιμετριςεισ, που φζρουν προφανι υπολογιςτικά ςφάλματα ι παραλείψεισ ι αναφορά 
λανκαςμζνου άρκρου του τιμολογίου και δεν μποροφν να αποδοκοφν ςε πρόκεςθ του 
αναδόχου να εξαπατιςει τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ωσ εκ προκζςεωσ αναλθκείσ 
επιμετριςεισ νοοφνται οι επιμετριςεισ που εκ προκζςεωσ περιζχουν αναλθκι επιμετρθτικά 
ςτοιχεία. Οι ανακριβείσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκείσ επιμετριςεισ διορκϊνονται οποτεδιποτε 
με πρωτοβουλία τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Δικαίωμα διόρκωςθσ των ανακριβϊν 
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επιμετριςεων διατθρεί και ο ανάδοχοσ. Κατά των αποφάςεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ 
χωρεί ζνςταςθ κατ’ άρκρο 174. 

5.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. 

6.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. 

7.Όταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν 
τελικι μορφι του ζργου, όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν 
είναι τελικά εμφανείσ, ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει διλωςθ γνωςτοποίθςθσ αφανϊν εργαςιϊν που 
ςυνοδεφει υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, θ οποία ςυνιςτά διακριτι επιμζτρθςθ και 
περιλαμβάνει διλωςθ περί τθσ αλικειασ των ςτοιχείων, υπογράφεται δε, τόςο από τον 
ανάδοχο όςο και από τουσ τεχνικοφσ του άρκρου 139, 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 παράλειψθ ελζγχου των αφανϊν εργαςιϊν μζςα ςτθν ωσ άνω 
προκεςμία ςυνιςτά υπερθμερία του κυρίου του ζργου, αν προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ 
υφίςταται ηθμία για τον λόγο αυτόν. Θ ζκκεςθ παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ςυνοδεφει 
υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, δεν ζχει εκτελεςτό χαρακτιρα και δεν προςβάλλεται 
αυτοτελϊσ, παρά μόνο από κοινοφ με τθν εγκριτικι πράξθ τθσ επιμζτρθςθσ αυτισ, που 
εκδίδει θ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υποβολι 
τθσ. 

8.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 
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επαρκεί το τεχνικό προςωπικό ι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ να λθφκεί απόφαςθ, λόγω 
διαφωνίασ των υπαλλιλων που ορίηονται ςε άρτιο αρικμό, ο ανωτζρω χαρακτθριςμόσ 
εδαφϊν γίνεται κατά τον προςφορότερο τρόπο με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ. 

9.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. 

10.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. 

11.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. 

 

12.2 Λογαριαςμοί – Πιςτοποιιςεισ  (Άρκρο 152 του Ν4412/2016} 

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. 
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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 
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απαιτιςεισ του εργοδότθ, όπωσ ποινικζσ ριτρεσ, περικοπζσ τιμϊν του άρκρου 159, 
ςυμπλθρωματικι κράτθςθ 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 γίνονται από τθν υπθρεςία αυτιν και 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. 
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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 υπάρχει ανεξόφλθτο εργολαβικό αντάλλαγμα. Αν αςκθκεί ζνςταςθ κατά του αρνθτικοφ 
λογαριαςμοφ, θ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ αναςτζλλεται μζχρι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 

10. 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. 

11. 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 οποίεσ ανζρχονται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) ςτθν 
αξία των εργαςιϊν μετά τθσ αναλογοφςασ ανακεϊρθςθσ. 

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

Άρκρο 13: Αρτιότθτα των καταςκευϊν - μελζτθ του Ζργου - τροποποιιςεισ 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 



 

14 
 

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 από 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 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 ςϋ αυτόν 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. 
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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. Οι ςιδθροί οπλιςμοί κα φζρουν το ςιμα ποιότθτοσ και κα ελζγχονται ςφμφωνα 
με τουσ κανονιςμοφσ. 

2. 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. 

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

4. 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, 
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, 
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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. 
 

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.  
Επίςθσ 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: Κανονιςμοί τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν - Ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ κ.λ.π. 
Απρόβλεπτεσ περιςτάςεισ 
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 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. 

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

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

2. προφανείσ παραλείψεισ τθσ μελζτθσ 
3. 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, 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: κυροδζματα 
 

1. Κατά τθν εκτζλεςθ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα οποιαςδιποτε κατθγορίασ, 
ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τισ διατάξεισ του 
Κανονιςμοφ Σεχνολογίασ κυροδζματοσ, (ΦΕΚ 266/Β/9-5-85) με το παράρτθμα 
που τον ςυνοδεφει και τισ παραμζνουςεσ ςε ιςχφ διατάξεισ του Β.Δ. τθσ 18 -2-54, 
περί κανονιςμϊν για τθν μελζτθ και εκτζλεςθ οικοδομικϊν ζργων εξϋ 
οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ (ΦΕΚ 160/Α/54) όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ. 
αρικ. Δ11β/13/3395  απόφαςθ αναπλθρωτι Τπουργοφ ΠΕΧΩΔΕ  ΦΕΚ 
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Βϋ227/283.95 ωσ και ο Κ. Σ.. όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα (εν 
ςχεδίω). 

2. Θ ανάμειξθ των υλικϊν του ςκυροδζματοσ κα γίνεται αποκλειςτικά με μθχανικό 
αναμικτιρα, απόδοςθσ πολλαπλαςίου ακζραιου ςάκου τςιμζντου. 

3. Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ ελζγχων και προελζγχων βαρφνουν τον ανάδοχο του 
ζργου. Όμοια τον ανάδοχο βαρφνουν και όλεσ οι αποηθμιϊςεισ Α, Β, Γ και Δ τθσ 
παρ. 13.7.8. του Κανονιςμοφ Σεχνολογίασ κυροδζματοσ. 

4. Θ ςυμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ όλων των οπλιςμζνων τμθμάτων καταςκευισ 
κα γίνεται με χριςθ δονθτϊν, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του αναδόχου λόγω 
χριςεωσ δονθτϊν, θ οποία κεωρείται ότι περιλαμβάνεται ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ 
μονάδοσ εργαςιϊν και ςτα κατϋαποκοπιν τιμιματα του ζργου πριν τθν 
παραςκευι των ςκυροδεμάτων ςυντάςςεται μελζτθ ςυνκζςεωσ που  κα είναι 
ςφμφωνα με το νζο κανονιςμό ςκυροδζματοσ και τα απαιτοφμενα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά και τον κανονιςμό τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ. Κατά τθν 
καταςκευι των ςκυροδεμάτων κα γίνεται ζλεγχοσ αδρανϊν. 

5. Για τον ζλεγχο του ςκυροδζματοσ κα εκτελοφνται δοκιμζσ αντοχισ με λιψθ 
δοκιμιϊν κατά τθν διάςτρωςι του. Θ λιψθ και οι δοκιμζσ των δοκιμίων κα 
πραγματοποιοφνται με δαπάνεσ του αναδόχου, με τθν παρουςία και τισ οδθγίεσ 
τθσ επίβλεψθσ (ζξι δοκίμια θμερθςίωσ για κάκε ςφνκεςθ και για κάκε 150 Μ3 
ςκυροδζματοσ). 

6. Λιψθ πυρινων (καρϊτων) καταςκευϊν από ςκυρόδεμα και δοκιμι τθσ αντοχισ 
τουσ κα γίνεται με δαπάνεσ του αναδόχου, κατόπιν εντολισ τθσ Τπθρεςίασ.  

 
Άρκρο 22: 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. 

4. Θ πάρα πάνω χριςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του 
Ν.4412/2016. 

 
 
Άρκρο 23: 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 24: Εξυπθρζτθςθ Οργανιςμϊν και επιχειριςεων Κοινισ Ωφζλειασ ( Ο.Κ.Ω.). 
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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. 

 
Άρκρο25: 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. 

 
 
Άρκρο26: Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 
 

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, 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. 
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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. Οανάδοχοσ 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 μόνιμθεπεξθγθματικι πινακίδα. Θ διαφθμιςτικι και μόνιμθ πινακίδα κα 
ςχεδιαςτεί ςφμφωνα με τισ λεπτομζρειεσ που περιγράφονται ςτον κανονιςμό.   

 

Άρκρο 27: Ποιότθτα ςτα δθμόςια ζργα. – Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.)(Άρκρο 158 του 
Ν4412/2016) 

1. Σο Π.Π.Ε. ενςωματϊνει και κωδικοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν, 
περιγράφει  τισ φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ, είναι ςε 
πλιρθ εναρμόνιςθ και  περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του ζργου, κακορίηει τον τρόπο 
οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του  ζργου και τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωοθσ 
και αρχειοκζτθςθσ των ςτοιχείων κατά  τθν καταςκευι, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι 
απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ. 
 Σο Π.Π.Ε. αποτελεί το εςωτερικό κανονιςτικό ζγγραφο του ζργου και παρζχει όλα τα 
εργαλεία  παρακολοφκθςθσ του ζργου, ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων, τεκμθρίωςθσ των 
εργαςιϊν που  ζχουν εκτελεςτεί και αρχειοκζτθςισ τουσ. 
 2. Απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Προγράμματοσ Ποιότθτασ Εργου ςε κάκε 
δθμόςιο ζργο  (Καταςκευι ι και Μελζτθ), του οποίου ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ, 
υπερβαίνει το ποςό  1.500.000 ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 



 

21 
 

αποφάςεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000  (Β` 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/24.7.2001 (Β` 1013 ), 
ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β` 928) του Τφυπουργοφ  Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 
Δθμόςιων Εργων. Σθν ποιότθτα των δθμόςιων ζργων αφοροφν και  οι παρακάτω 
αποφάςεισ: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/19.1.2001 (Β• 94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β` 624)  του 
Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Εργων, γ) θ Δ14/43309/5.3.2001 
(Β`  332) του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Εργων και δ) 
ΔΙΠΑΔ/οικ.  12/13.01.2009 (Β` 125Β/27.01.2009). 
 Θ επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ των Προγραμμάτων Ποιότθτασ Εργων, θ υλοποίθςθ των 
χεδίων  ελζγχων και δοκιμϊν, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των εργαςτθριακϊν ελζγχων και 
δοκιμϊν, μπορεί  να ανατίκενται ςε διαπιςτευμζνουσ φορείσ Επικεϊρθςθσ Πιςτοποίθςθσ, 
ςφμφωνα με τα πρότυπα  ΕΛΟΣ ΕΝ ISO/IEC 17021 για ςυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ 
ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001 κατ` ελάχιςτο  ςτο πεδίο εφαρμογισ ΕΑ 28 ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρα 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ, για  ςυςτιματα διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 
ISO 14001, για ςυςτιματα υγείασ και  αςφάλειασ ςτθν εργαςία κατά ΕΛΟΣ 1801 και 
OHSAS 18001. 
 Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων  
κακορίηονται τα όρια των αμοιβϊν για τισ πιο πάνω προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, μζςα ςτα 
όρια που  προβλζπονται ςτθν παράγραφο 4. 
 3. τα δθμόςια ζργα, που εκτελοφνται από όλουσ τουσ φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα και  ςυγχρθματοδοτοφνται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, επιτρζπεται, εκτόσ 
από τουσ  ελζγχουσ που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τα δθμόςια ζργα, να 
διενεργοφνται  ζλεγχοι ποιότθτασ των καταςκευαηόμενων ζργων και από ειδικό φμβουλο 
που προςλαμβάνεται με  απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν φςτερα 
από ςχετικό διαγωνιςμό. Με τισ  κοινζσ αποφάςεισ αρικμ. 64517/Ε.Τ.. 6195/2.10.2003 
(Β` 1539) των Τπουργϊν Οικονομικϊν, και  Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και κ.υ.α. 
8017 A Πλ. 1259 (Β` 260/27.02.2007) κανονίηονται  όλα τα ςχετικά κζματα με τον τρόπο 
διενζργειασ των ελζγχων, τθν υποχρζωςθ των υπθρεςιϊν για  παροχι ςτοιχείων και 
πλιροφοριϊν ςτο φμβουλο, ϊςτε να διευκολφνεται ςτο ζργο του, τθν  ελεφκερθ 
πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ καταςκευισ του ζργου και ςτισ πθγζσ λιψθσ των  
υλικϊν, τθν ακϊλυτθ πραγματοποίθςθ δειγματολθψιϊν, τθ ςυνεργαςία των υπθρεςιϊν 
και των  εργαςτθρίων τθσ Γ.Γ.Τ. του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων τον 
τρόπο  αποκατάςταςθσ των διαπιςτοφμενων ελαττωμάτων και επίλυςθ διαφωνιϊν, 
ςφμφωνα με τισ  διατάξεισ του άρκρου 159 ι τα κακοριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, και 
ρυκμίηεται κάκε άλλο αναγκαίο  κζμα για τθν αποτελεςματικότθτα του ποιοτικοφ 
ελζγχου. 
 Με όμοια απόφαςθ μπορεί να τροποποιοφνται οι διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου. 
 4. Κακορίηεται ποςοςτό ζωσ 2% επί του προχπολογιςμοφ του ζργου, το οποίο διατίκεται 
για τθ  διενζργεια ποιοτικϊν ελζγχων, που διενεργοφνται από τθ Διεφκυνςθ Κεντρικοφ 
Εργαςτθρίου  Δθμοςίων Εργων, από τισ άλλεσ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ  Τποδομϊν του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ  οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, από φορείσ 
Επικεϊρθςθσ-Πιοτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ κατά  τθν παραγράφου 2 και από 
«αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ» ςτο πλαίςιο των ποιοτικϊν ελζγχων  που προβλζπονται 
από το Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.) και τα ςυμβατικά τεφχθ  
ςυμπεριλαμβανομζνων των ελζγχων τθσ παράγραφο 3. Ωσ «αναγνωριςμζνοι οργανιςμοί», 
κατά  τθν ζννοια του παρόντοσ άρκρου, νοοφνται τα εργαςτιρια δοκιμϊν, τα εργαςτιρια  
βακμονόμθςθσ, οι οργανιςμοί ελζγχου και οι οργανιςμοί πιςτοποίθςισ που 
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ανταποκρίνονται ςτα  ιςχφοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ 
φορείσ αποδζχονται τα  πιςτοποιθτικά των αναγνωριςμζνων οργανιςμϊν που ζχουν 
ςυςτακεί ςε άλλα κράτθ μζλθ. Με  κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ 
και Σουριςμοφ, και Τποδομϊν, Μεταφορϊν  και Δικτφων κακορίηεται κλιμακωτά το 
ποςοςτό τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ανάλογα με το  φψοσ του προχπολογιςμοφ 
δθμοπράτθςθσ του ζργου, και ρυκμίηονται όλα τα κζματα αναφορικά  με τουσ παραπάνω 
ελζγχουσ, όπωσ ο προγραμματιςμόσ, θ ανάκεςθ τθσ διενζργειασ των ελζγχων, οι  δαπάνεσ 
που καλφπτονται, ο τρόποσ πλθρωμισ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν υλοποίθςθ των  
ελζγχων και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. 

.Άρκρο28: Μθτρϊο του ζργου 

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. Οι λεπτομζρειεσ 
οργάνωςθσ και τιρθςθσ του αρχείου αυτοφ, κα κακορίηονται ςτο Πρόγραμμα 
Ποιότθτασ του Ζργου θ εφαρμογι του οποίου κα επιτθρείται από τον Τπεφκυνο 
Ποιότθτασ του Ζργου. 
- 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 
“asbuilt”). 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 30 εκ. επί 20 εκ., κα απεικονίηουν μια ευρεία 
περιοχι του ζργου ςε τρία ςτάδια, δθλαδι προ, κατά και μετά τθν 
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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 29: Αςφάλιςθ του ζργου 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο ανάδοχοσ οφείλει με μζριμνα και δαπάνθ του - να ςυνάψει αςφαλιςτικά ςυμβόλαια που 
καλφπτουν το ζργο, “κατά παντόσ κινδφνου” ςυμπεριλαμβανομζνθσ, τθσ αςτικισ ευκφνθσ 
(εργοδοτικι και ζναντι τρίτων) και νομικισ προςταςίασ. 
Κατά τθ ςφναψθ των ςχετικϊν Αςφαλιςτθρίων ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται και να 
λαμβάνει υπόψθ τισ διατάξεισ των Νόμων, Κανονιςμϊν κλπ που ιςχφουν εκάςτοτε και ζχουν 
εφαρμογι ςτθν Ελλάδα. 
O ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαραιτιτωσ “Βεβαίωςθ 
Αςφάλιςθσ” (Cover Note), όπου να αναφζρονται οι αςφαλιςτικζσ καλφψεισ και τα όρια 
αποηθμίωςθσ, που κα περιλαμβάνουν τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, όπωσ εξειδικεφονται 
παρακάτω. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια με 
τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και το αργότερο εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι 
τθσ φμβαςθσ μαηί με τθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ προκαταβολισ των αςφαλίςτρων. Επίςθσ 
οφείλει να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία τισ εμπρόκεςμεσ αποδείξεισ πλθρωμισ των αςφαλίςτρων. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίςει το ζργο, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ 
του, όςο και κατά τθ διάρκεια του χρόνου ςυντιρθςθσ. 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ κ.λπ. των Αςφαλιςτθρίων. Οι παρεχόμενεσ 
αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, οι οικονομικοί και αςφαλιςτικοί όροι, εξαιρζςεισ απαλλαγζσ κ.λπ., 
υπόκεινται ςε κάκε περίπτωςθ ςτθν τελικι ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. 
Οι αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά κανζνα τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και 
ευκφνεσ του αναδόχου, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά ςτισ 
προβλεπόμενεσ από τα ςχετικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια 
περιοριςμοφσ κλπ. Ο ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ 
ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι και πράγματα, πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των αςφαλιςτθρίων. 
ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ 
υποχρεϊςεισ του ι οι αςφαλίςεισ που κα ςυνομολογιςει κρικοφν ωσ μθ ικανοποιθτικζσ από τθν 
Τπθρεςία θ τελευταία δικαιοφται να ςυνάψει, ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου, τα 
απαιτοφμενα ςυμβόλαια και να παρακρατιςει (εντόκωσ με το νόμιμο επιτόκιο υπερθμερίασ) το 
ποςόν των αςφαλίςτρων, είτε από τισ οφειλόμενεσ ςε αυτόν πλθρωμζσ είτε με κατάπτωςθ 
ανάλογου ποςοφ από τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ του αναδόχου. 
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Επίςθσ ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το 
οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, θ Τπθρεςία, για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςι τουσ, 
δικαιοφται να καταβάλλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ για λογαριαςμό του αναδόχου και 
να παρακρατιςει τα αντίςτοιχα ποςά ωσ ανωτζρω. 
Θ υπθρεςία επίςθσ επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ τθσ να παρακρατεί από οφειλόμενεσ 
πλθρωμζσ του αναδόχου κάκε ποςόν που είναι δυνατόν να ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ 
λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κλπ που τυχόν υπάρχουν ςτουσ όρουσ των εν λόγω 
αςφαλιςτθρίων. ε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρεία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ 
ςυνομολόγθςε τα ςχετικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, παραλείψει ι αρνθκεί (μερικά ι ολικά) να 
καταβάλλει αποηθμίωςθ για οποιαδιποτε ηθμιά, για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, θ υπθρεςία 
δικαιοφται να παρακρατιςει από οποιοδιποτε λογαριαςμό του ι εγγφθςι του τα ποςά 
οποιαςδιποτε φφςθσ που κατά τθν κρίςθ τθσ απαιτοφνται για τθν αποκατάςταςθ τθσ εν λόγω 
ηθμιάσ ι βλάβθσ. 
Σα εν λόγω Αςφαλιςτιρια δε δφνανται να ακυρωκοφν, τροποποιθκοφν ι λιξουν χωρίσ τθ γραπτι 
με ςυςτθμζνθ επιςτολι πριν από τριάντα (30) θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ Αςφαλιςτικισ 
Εταιρείασ, τόςο προσ τον Ανάδοχο, όςο και προσ τθν Τπθρεςία. 
2. ΑΦΑΛΙΘ “ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΔΤΝΟΤ”: 
Θ αςφάλιςθ «κατά παντόσ κινδφνου» (contractor’s all risk) κα καλφπτει ενδεικτικά: υλικζσ ηθμιζσ 
ςτο ζργο από κάκε αιτία, ηθμιζσ ςτα μθχανιματα του ζργου, ηθμιζσ ςε προ υπάρχουςα περιουςία 
ι προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ, αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων, αςτικι ευκφνθ ζναντι του 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ. Άλλοι κίνδυνοι που ενδιαφζρουν είναι αυτοί που ςχετίηονται με 
ηθμιά ι φυςικι απϊλεια των περιουςιακϊν ςτοιχείων (κτίρια, εξοπλιςμόσ γραφείων, Θ/Τ, τυχόν 
ειδικά μθχανιματα, οχιματα) και που μπορεί να οφείλονται ςε κεομθνία, δολιοφκορά, φωτιά, 
κλοπι κλπ. 

2.1 Αςφάλιςθ ζναντι Τλικϊν Ηθμιϊν 
Αντικείμενο Αςφάλιςθσ: 

1. Θ ςυμβατικι αξία του ζργου, χωρίσ Φ.Π.Α. (οικοδομικόσ και μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, υλικά, 
εργαςία κλπ) ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν ςυμπλθρωμάτων τθσ ςφμβαςθσ, ανακεωριςεων ι 
και αναπροςαρμογϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ (κετικϊν ι αρνθτικϊν). Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα τθν αναπροςαρμογι του 
αςφαλιηόμενου κεφαλαίου ςφμφωνα με τθν πραγματικι αξία του ζργου και οι αςφαλιςτζσ 
παραιτοφνται του δικαιϊματοσ τθσ υποαςφαλίςεωσ. 
Θ αςφάλιςθ κα παρζχεται για οποιαδιποτε απϊλεια, ηθμιά ι καταςτροφι μερικι ι ολικι, από 
οποιοδιποτε λόγο ι αιτία περιλαμβανομζνων των κινδφνων από ανωτζρα βία, τυχαία 
περιςτατικά (φωτιά ανκρϊπινο λάκοσ κλπ) κακϊσ επίςθσ από λανκαςμζνθ μελζτθ ι καταςκευι, 
ελαττωματικά υλικά, λανκαςμζνθ εργαςία, ελλιπισ ςυντιρθςθ, κακι λειτουργία του ζργου κλπ. 
Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για βλάβεσ/καταςτροφζσ που προζρχονται από 
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, και από ςειςμοφσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι κίνδυνοι που δεν 
καλφπτονται από τα ςυνικθ αςφαλιςτιρια ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΔΤΝΟΤ (π.χ. πόλεμοσ, ειςβολι 
ανταρςία κλπ). 

2. Οι μόνιμεσ και μθ, κακϊσ και οι προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου κακϊσ 
επίςθσ και ο εν γζνει εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτο ζργο. 

3. Σα υλικά που τυχόν κα χορθγθκοφν από τθν υπθρεςία για να ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 
2.2 Αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ (Εργοδοτικι και Ζναντι Σρίτων) 

Αντικείμενο Αςφάλιςθσ: 
Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ αςτικι ευκφνθ του Αναδόχου ζναντι του προςωπικοφ 
του, των ςυνεργατϊν του και ζναντι τρίτων και οι αςφαλιςτικζσ υποχρεϊνονται να καταβάλλουν 
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αποηθμιϊςεισ ςε αυτοφσ για ςωματικζσ βλάβεσ, κάνατο, ψυχικι οδφνθ ι θκικι βλάβθ και υλικζσ 
ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που προξζνθςε ο ανάδοχοσ, κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια και εξ’ αιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ 
ηθμιϊν και διαφόρων άλλων εργαςιϊν, οποτεδιποτε προξενικθκαν και εφόςον ζγιναν ςτα 
πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. 
Ειδικότερα ςτα αςφαλιςτιρια αυτά πρζπει να περιλαμβάνονται τα εξισ: 

1. Θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία, το προςωπικό, και οι ςυνεργάτεσ τθσ με το προςωπικό τουσ, 
κεωροφνται ΣΡΙΣΑ ΠΡΟΩΠΑ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ διαςταυρωμζνθσ 
ευκφνθσ ζναντι αλλιλων (GROSS LIABILITY). 

2. Θ Αςφαλιςτικι Εταιρεία υποχρεϊνεται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται κατά του 
Αναδόχου ι τθσ Τπθρεςίασ και του προςωπικοφ τουσ, ςτθν περίπτωςθ που θ βλάβθ και θ ηθμιά 
οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ τουσ, για βλάβθ ι ηθμιά που καλφπτεται από το Αςφαλιςτιριο 
Αςτικισ Ευκφνθσ και κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κ.λπ. 
ςχετιηομζνων με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ωσ 
ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν. 

3. Θ Αςφαλιςτικι Εταιρεία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ αγωγισ κατά τθσ Τπθρεςίασ, των 
ςυμβοφλων των ςυνεργατϊν τθσ και των υπαλλιλων τουσ, ςτθν περίπτωςθ που θ βλάβθ ι θ 
ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ των προςϊπων αυτϊν. 
Όρια αποηθμίωςθσ: 
Σα όρια αποηθμίωςθσ για τα οποία κα πραγματοποιείται θ αςφάλιςθ ςε ζνα αυτοτελζσ 
Αςφαλιςτιριο εργοδοτικισ ευκφνθσ και ζναντι Σρίτων πρζπει να είναι, κατά περιςτατικό, και κατ' 
ελάχιςτον τα ακόλουκα : 

1. ωματικζσ βλάβεσ ι κάνατοσ τρίτων (ςυμπεριλαμβανομζνων και αξιϊςεων για ικανοποίθςθ λόγω 
θκικισ βλάβθσ ι ψυχικισ ευκφνθσ) κατ’ άτομο και ατφχθμα 300.000 €, 

2. ωματικζσ βλάβεσ ι και κάνατοσ τρίτων για κάκε ομαδικό ατφχθμα ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των 
πακόντων 600.000 €, 

3. Τλικζσ ηθμιζσ κετικζσ ι αποκετικζσ ςε πράγματα ι και ηϊα τρίτων ςυνζπεια ηθμιογόνου γεγονότοσ 
ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των τυχόν ηθμιωκζντων τρίτων εξϋ αυτοφ ωσ και ηθμιωκζντων 
αντικειμζνων 100.000 €. 

4. Σζλοσ ανϊτατο όριο ευκφνθσ αςφαλιςτϊν κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ 1.000.000 €. 
ε περίπτωςθ που το ανϊτατο όριο ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν μειωκεί (λόγω καταβολισ από τουσ 
αςφαλιςτζσ αποηθμιϊςεων), ο Ανάδοχοσ για να μθ μζνει υποαςφαλιςμζνοσ οφείλει να φροντίηει 
για τθν άμεςθ ςυμπλιρωςθ του ανϊτατου ορίου ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν του. Κατά τθν 
περίοδο ςυντιρθςθσ του ζργου, το ανϊτατο ακροιςτικό όριο ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν κα 
ανζρχεται ςτο 50% του αντίςτοιχου ποςοφ του παρόντοσ το οποίο ιςχφει για τθν περίοδο 
εκτζλεςθσ του ζργου. 
 
Άρκρο 30: 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 31: Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

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. 
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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 
ϋϋεπί ζλαςςον δαπανϊν. 

4.Κατ' εξαίρεςθ, ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ εντολι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για 
τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ μπορεί να δίνεται και προφορικά ςτον τόποτων 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. 
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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 
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 
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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. 

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 τόποτων 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 31: Α π α ι τ ο φ μ ε ν α  μ ζ τ ρ α  α ς φ ά λ ε ι α σ  κ α ι  υ γ ε ί α σ  ς τ ο  ε ρ γ ο τ ά ξ ι ο * 
 

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 ιεπαγγελματικϊν 
αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου : ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
 
2. τα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
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α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισςιμανςθσ 
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 ενδεχόμενεστροποποιιςεισ ι άλλεσ 
αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθτθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ 
του ζργου  
γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείαστων 
εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των 
μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και ναδιευκολφνει τθ ςυμμετοχι 
τουσ ςε 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, είναιαυτονόθτο ότι 
θ γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθϊςτε να μποροφν να 
κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ τωνμζτρων αςφάλειασ και υγείασ 
(εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο τοζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει 
ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Ι 
του άρκρου 12 του ΠΔ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων άρ. δεφτερο, καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ 
των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
 
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 τωνεργαςιϊν, 
τθν εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο μεπροβλεπόμενθ 
διάρκεια εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ καιςτο οποίο κα 
αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι οπροβλεπόμενοσ όγκοσ 
εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΠΔ 305/96(αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ 
γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμαΙΙΙ του άρκρου 12 του ΠΔ 305/96. 
β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΑΤ-ΦΑΤ τ α οποίααποτελοφν 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 τθνΤπθρεςία), 
ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογαμε τθν 
καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, 
κλπ). 



 

30 
 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ πουκα 
προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ 
κααπαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ 
καιυγείασ : 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 ςτοΦάκελο 
Αςφάλειασ Τγείασ (ΦΑΤ). 
Σο ΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ 
εργαηόμενουσ και για τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτοεργοτάξιο κατά 
τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 
Αντίςτοιχα ο ΦΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνωνγια 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 
απαςχολθκοφνπεριςςότερα του ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ :Π.Δ.305/96 
(αρκ.12 παράρτθμα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθεργαςίασ. 
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίουι του 
ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασκαι υγείασ 
(ΑΤ,ΦΑΤ) του ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασςφμφωνα 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 τθνοριςτικι 
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 Κυρίουτου 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 τ ου ΑΤ και τθν κατάρτιςθ του 
ΦΑΤπεριλαμβάνονται ςτθν ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του(τ.) 
ΤΠΕΧΩΔΕ. 
 
3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ – τιρθςθςτοιχείων 
αςφάλειασ και υγείασ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςειλιγότερουσ από 
50 εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 καιαρ.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). 
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γ. Σα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθνεπιχείρθςθ ι ςε 
άτομα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Τπθρεςίεσ 
Προςταςίασ και Πρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οιδυνατότθτεσ.Θ ανάκεςθ 
κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ απότον 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 τεχνικοφαςφαλείασ και 
ιατροφ εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτοεργοτάξιο, των ακόλουκων 
ςτοιχείων : 
1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρόεργαςίασ, 
των υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθνυγεία, 
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων πουεκτίκενται 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 κααναγράφουν 
τισ υποδείξεισ τουσ ο Σεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασΝ.3850/10 (αρ.14 παρ.1 
και αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεωναυτϊν. 
Σο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείταικαι 
κεωρείται από τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ 
υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφι του ιατροφ εργαςίασ (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), 
οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψειστου και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Τγείασ και 
Αςφάλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ι ςτονεκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι 
αρμοδιότθτεσπροβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
ε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ καιμόνο. 
3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι τουατυχιματοσ 
και να το κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43παρ.2β).Σα μζτρα που 
λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιωνατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ.Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ 
επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφοργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα 
εργατικά ατυχιματα εντόσ24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι 
κανάτου, να τθρείαμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για 
εξακρίβωςθ τωναιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τονεργαηόμενο 
ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊνΝ.3850/10 (αρ.43 
παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
3.3 Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο ΜζτρωνΑςφάλειασ (ΘΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδιαεπικεϊρθςθ 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 επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του 
αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Τπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των 
τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ότι αφορά τααποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από 
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το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), 
Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθνΕγκφκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-
2003. 
 
3.4 υςχετιςμόσ χεδίου Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και Ημερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ 
(ΗΜΑ) 
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. 
κάκεανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του ΑΤ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να 
γίνεταιπαραπομπι 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 τωνεργαςιϊν, 
τα παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 
α. Σθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου 
τουεργοταξίου με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνωνκζςεων 
: 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 τουεργοταξίου 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίωνθλεκτροφόρων 
αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςίαςτουσ 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 : κατάρτιςθςχεδίου 
διαφυγισ - διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθχϊρων από τουσ 
εργαηόμενουσ, 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 
υγειονομικοφεξοπλιςμοφ (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). 
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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 αςφαλιδιζλευςθ 
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 ςεκοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται για τθνκυκλοφορία 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 εναπόκεςθσυλικϊν 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 καινα 
τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊνθλεκτρικϊν 
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 υλικϊνκαι 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) προφυλάξειστθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : 
ΠΔ397/94,  
δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ :Ν.3850/10 (άρ. 36-
41), ΠΔ 82/10. 
 
 
 
4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχείααυτϊν. 
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργωνΠΔ 
304/00 (αρ.2). 
α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό τωνμθχανθμάτων 
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊνμθχανθμάτων, των οχθμάτων, 
των εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφεξοπλιςμοφ 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 
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(αρ.12παραρτ.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 ταεξισ 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 (ορκιςυναρμολόγθςθ - 
εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφςτο 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 τθνΚΤΑ 15085/593/03  
( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
 
5.Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασκαι υγείασ 
ςτο εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα μετο 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 μετο 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 θτροπ. 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 ). 
 
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 ). 
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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.9παρ.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 ςτακμοίπαραγωγισ 
ενζργειασ και εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνατμιματα 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 καιπαρ.13). 
 

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

  Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 
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  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 
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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   

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   
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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   

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Αχαράβθ, 17-09-2021 

Ο ςυντάξασ  Θεωρικθκε 
Ο αναπλ. Διευκυντισ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, 

Περιβάλλοντοσ και      Πολεοδομίασ  
 
 
 
 

Γεϊργιοσ Κατςαρόσ  Χριςτοσ Κορμαρισ 

Πολιτικόσ Μθχ/κοσ ΣΕ  Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ5 
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