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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
 
 

Άρκρο 1ο: Γενικά 
 

1.1 Θ παροφςα Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τουσ ειδικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ, με 
βάςθ τουσ οποίουσ, ςε ςυνδυαςμό με τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και με τουσ όρουσ των λοιπϊν Τευχϊν 
Δθμοπράτθςθσ, ο Ανάδοχοσ που κα αναδειχκεί, κα εκτελζςει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, για τθν 
καταςκευι του ζργου «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΤ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ».                                                                                    

1.2 Θ εκτζλεςθ του ζργου, κακϊσ και ο τρόποσ δθμοπράτθςισ του εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 220/2020 
Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Αλμωπίασ. 

1.3 Θ παροφςα Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων περιλαμβάνει τουσ ειδικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που 
τίκενται από τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ απαιτιςεισ του υπόψθ ζργου. Για τα κζματα που δεν 
αναφζρονται ςτθν παροφςα ιςχφουν απολφτωσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ. 

1.4 Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ ότι υφίςταται πλιρεσ τεφχοσ μελζτθσ το οποίο 
είναι ςτθ διάκεςι τουσ, και ςυνεπϊσ ουδεμία ουςιϊδθσ παρζκκλιςθ από τθν μελζτθ πρόκειται να επζλκει 
ςτο ςτάδιο καταςκευισ του ζργου.  

1.5 Τα είδθ και οι ποςότθτεσ όλων των εργαςιϊν του ζργου περιζχονται ςτον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ 
που ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων είκοςι πζντε χιλιάδων ευρϊ (225.000,00 €), με τα απρόβλεπτα, 
τθν ανακεϊρθςθ και το Φ.Ρ.Α. 
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Άρκρο 2ο: Οριςμοί – Επεξθγιςεισ 
 

«Συντονιςτισ για κζματα 
αςφάλειασ και υγείασ κατά 
τθν εκτζλεςθ του ζργου» 

Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςτο οποίο ο εργολάβοσ ολόκλθρου του 
ζργου, ανακζτει τα κακικοντα που προβλζπονται ςτθ παράγραφο 3 του 
άρκρου 6 του Ρ.Δ. 305/1996. 

«Θμζρεσ» Οπουδιποτε χρθςιμοποιείται ςτθν παροφςα Ε.Σ.Υ. ο όροσ “θμζρεσ”, 
νοοφνται πάντοτε οι θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

«Χρονοδιάγραμμα» Το Χρονοδιάγραμμα ςτο οποίο αναγράφονται οι τμθματικζσ και θ τελικι 
προκεςμία ολοκλιρωςθσ του ζργου ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ. Το 
αρχικό Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ, που υποβάλλεται από τον 
Ανάδοχο κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, εξειδικεφεται μζςα ςε 15 
θμζρεσ, ςυμπλθρϊνεται και οριςτικοποιείται ωσ προσ τα ενδιάμεςα 
ςτάδια, και μετά τθν ζγκριςι του από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, 
αποτελεί ςτοιχείο τθσ ςφμβαςθσ. 

«Κανονιςμοί, Ρρότυπα, 
Κϊδικεσ, Ρροδιαγραφζσ» 

Οποιαδιποτε αναφορά ςε Κανονιςμοφσ, Ρρότυπα, Κϊδικεσ ι 
Ρροδιαγραφζσ αφορά ςτθν πιο πρόςφατθ ζκδοςι τουσ και δθμοςίευςθ 
που ιςχφει τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 

«Ζργο» Το ςφνολο των εργαςιϊν, όπωσ φαίνονται ςτα ςχζδια, ςτισ τεχνικζσ 
περιγραφζσ και προδιαγραφζσ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, για τθν 
ολοκλιρωςθ και παράδοςθ του ζργου. 

«Εργοτάξιο, Τόποσ των 
Εργαςιϊν» 

Ο τόποσ εκτζλεςθσ του ζργου, δθλαδι αγροτικι περιοχι «Βρομότοποσ» 
Β-ΒΑ τθσ τοπικισ κοινότθτασ Άνω Γαρεφείου του Διμου Αλμωπίασ και οι 
χϊροι όπου κα εκτελεςκοφν οι ανωτζρω εργαςίεσ. 

«Αντίκλθτοσ ι Νόμιμοσ 
Εκπρόςωποσ του 
Αναδόχου» 

Το φυςικό πρόςωπο που αντιπροςωπεφει τον Ανάδοχο ςε κάκε 
ςυναλλαγι του με τον Εργοδότθ ςχετικά με το Ζργο. Ο Ανάδοχοσ μπορεί 
οποτεδιποτε να αντικακιςτά τον Εκπρόςωπό του. Θ αντικατάςταςθ 
ιςχφει, ζναντι του Εργοδότθ, από τθν ζγγραφθ γνωςτοποίθςι τθσ ς’ 
αυτόν. 

«Μθχανικόσ (ι επί τόπου 
του ζργου εκπρόςωποσ) 
του Αναδόχου» 

Ο διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ, προϊςτάμενοσ του εργοταξίου. 

 
 

Άρκρο 3ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 

3.1  Θ δθμοπράτθςθ και εκτζλεςθ των ζργων του Ο.Τ.Α. διζπεται από τισ ακόλουκεσ διατάξεισ: 
-  Ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
-  Τα άρκρα 105-106 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ 

καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ), των οποίων θ ιςχφσ επαναφζρεται με το άρκρο 188 «Θζματα 
Μθτρώων ςυντελεςτών παραγωγισ δθμοςίων και ιδιωτικών ζργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών 
ςυναφών επιςτθμονικών υπθρεςιών (ΜΗ.Σ.Ε.)» του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167) ζωσ τθν ζκδοςθ 
προεδρικοφ διατάγματοσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 20 του άρκρου 118 του                                
ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74).  

-  Το π.δ. 71/2019 (ΦΕΚ Α' 112) «Μθτρώα ςυντελεςτών παραγωγισ δθμοςίων και ιδιωτικών ζργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτθμονικών υπθρεςιών (ΜΗ.Σ.Ε)», ςε ςυνδυαςμό με το 
ζγγραφο αρικ. πρωτ. 3919/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΛ6ΟΞΤΒ-ΩΘ0) τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και τθν εγκφκλιο 1 του 
ΥΡ.Υ.ΜΕ. με αρικ. πρωτ. Δ24/οικ/598/16-1-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΞ2465ΧΘΞ-ΙΛΥ) «Ρυκμίςεισ κεμάτων των 
Μθτρώων ςυντελεςτών παραγωγισ δθμοςίων και ιδιωτικών ζργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών 
ςυναφών επιςτθμονικών υπθρεςιών (ΜΗ.Σ.Ε.) ςφμφωνα με το άρκρο 188 του ν. 4635/2019)». 



 

3 

-   Ο ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακών 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ». 

-   Ο ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακών παρεμβάςεων για 
τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

-    Ο ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) «Φάροι, τρατολογία και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 59 
«Άρςθ περιοριςμών ςυμμετοχισ εργολθπτικών επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα», 

-   Ο ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

-   Οι διατάξεισ ν. 1642/1986 (ΦΕΚ Α' 125) «Για τθν εφαρμογι του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ κωδικοποιικθκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κφρωςθ Κώδικα Φόρου 
Προςτικζμενθσ Αξίασ». 

-  Ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

-  Ο ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85) «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν 
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ – Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ». 

-   Ο ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπθρεςιών του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 
Α' 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ. 

-  Το άρκρο 26 «υγκρότθςθ ςυλλογικών οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελών τουσ με 
κλιρωςθ» του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

-    Ο ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικών, διοικθτικών και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- Οι 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, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του 
ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 
3.2 Συμβατικά ςτοιχεία που δεν είναι προςαρτθμζνα ςτθ Σφμβαςθ, αλλά αναγνωρίηονται αμοιβαία ότι 
ιςχφουν είναι: 

1) Οι ιςχφοντεσ Ρολεοδομικοί Κανονιςμοί (π.χ. Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ, Κτιριοδομικόσ 
Κανονιςμόσ, Κανονιςμόσ για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, κ.λ.π.). 

2) Ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2016 (Υλικά – Ραραςκευι & Ζλεγχοσ Σκυροδζματοσ) που 
εγκρίκθκε με τθν απόφαςθ Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-5-2016 (ΦΕΚ Β' 1561) Υπουργοφ Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων. 

3) Ο Νζοσ Κανονιςμόσ για τθ μελζτθ και καταςκευι ζργων από ςκυρόδεμα που εγκρίκθκε αρχικά με τθν 
Δ11ε/0/30123/21-10-1991 (ΦΕΚ Β' 1068) και τροποποιικθκε μεταγενζςτερα με τθν Δ17α/116/4/ΦΝ 
429/18-10-2000 (ΦΕΚ Β' 1329) απόφαςθ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ που 
εγκρίκθκε με τθν Δ17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-1999 (ΦΕΚ Β' 2184) απόφαςθ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4)  Το π.δ. 778/1980 (ΦΕΚ Α' 193) «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικών εργαςιών». 
5)  Το ν. 1568/1985 (ΦΕΚ Α' 177) «Τγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων». 
6) Το π.δ. 1073/1981 (ΦΕΚ Α' 260) «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιών ςε εργοτάξια 

οικοδομών και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ». 
7) Το π.δ. 305/1996 (ΦΕΚ Α' 212) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να 

εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ», ςε 
ςυνδυαςμό με τθν υπ’ αρικ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ./369/15-10-2012 εγκφκλιο 27 (ΑΔΑ: Β4301-8ΞΩ) 
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“Ζνταξθ ςτα ςυμβατικά τεφχθ (Ε..Τ.) των δθμοπρατοφμενων ζργων, άρκρου ςχετικοφ με τα 
«απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο».” του Υπ.Αν.Αντ.ΥΡΟΜΕΔΙ. 

8) Ο ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α' 84) «Κφρωςθ του Κώδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων». 

9)  Οι τοπικζσ δεςμεφςεισ (π.χ. αγωγοί και ιςτοί των Ο.Κ.2.). 
10)  Ο Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ και οι ςχετικζσ διατάξεισ. 
11) Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια του άρκρου 17 παρ. 4 του ν. 3669/2008 (Κ_Ε), (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟΔΟ, 

ΝΑΡΣ, ΝΑΥ_) κακϊσ και τα ιςχφοντα (ΑΤΘΕ, ΘΛΜ, κ.λ.π.). 
12)  Τα Δελτία Διαπίςτωςθσ Τιμϊν τθσ Επιτροπισ Διαπίςτωςθσ Τιμϊν Δθμοςίων Ζργων ςε ό,τι αφορά τα 

θμερομίςκια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, προκειμζνου να υπολογιςκοφν τιμζσ 
ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν και δεν περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα Τιμολογίου ι να πλθρωκοφν 
εργαςίεσ που γίνονται απολογιςτικά. 

-   Θ Εγκφκλιοσ ΔΙΡΑΔ/οικ/9/14-1-2011 (ΑΔΑ: 4Α921-6) «Δθμοςίευςθ Κοινών Τπουργικών Αποφάςεων για 
τθν ενςωμάτωςθ εναρμονιςμζνων Ευρωπαϊκών Προτφπων ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία (Κοινοτικι 
Οδθγία 106/89 και ΠΔ 334/94)». 

- Θ ΚΥΑ 15914/340/2007 (ΦΕΚ Β' 1557) «τοιχεία Σοιχοποιΐασ» των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ – 
Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων. 

-  Θ με αρικ. 27421/2019 (ΦΕΚ Β' 958) Υ.Α. «Αναγκαία ςυμπλθρωματικά μζτρα για τθν εφαρμογι του 
κανονιςμοφ (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 9θσ Μαρτίου 2011 
«για τθ κζςπιςθ εναρμονιςμζνων όρων εμπορίασ των δομικών προϊόντων και για τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 89/106/ΕΟΚ του υμβουλίου». 

13) Θ Υ.Α. ΔΙΡΑΔ/οικ./12/13-1-2009 (ΦΕΚ Β' 125) υφυπουργοφ ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Οδθγίεσ για τθν 
παρακολοφκθςθ και τθν εφαρμογι των Προγραμμάτων Ποιότθτασ Ζργων (Π.Π.Ε)». 

14)   Οι Ευρωκϊδικεσ. 
15)  Θ Υ.Α. Φ.50/503/168/2011 (ΦΕΚ Β' 844) Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ 

«Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 115239/25702/3627 τθσ 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β' 8) απόφαςθσ 
του Τπουργοφ Βιομθχανίασ «Περί ερμθνείασ των διατάξεων του Νόμου 4483/65». 

16) Θ Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 (ΦΕΚ Β' 470) του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ «Αντικατάςταςθ του 
ιςχφοντοσ Ηλεκτρικών Εγκαταςτάςεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 και άλλεσ ςχετικζσ 
διατάξεισ». 

17)  Θ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β' 1312) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι 
διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)». 

18)  Ο ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «φςταςθ ενιαίασ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κώδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
και θ με αρικ. πρωτ. Δ17α/302/7Φ.Ν.463/3-11-2012 Εγκφκλιοσ 29 (ΑΔΑ: Β4ΣΡ1-ΚΦ4) του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων «Κράτθςθ 0,10% ςτισ ςυμβάςεισ 
που υπάγονται ςτο Ν. 4013/2011 για τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων υμβάςεων». 

19) H Y.Α. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ Β' 2221) του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) 
Ελλθνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα». 

20)  H Εγκφκλιοσ 33 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 
με αρικ. πρωτ. Δ17α/06/173/ΦΝ 433.α/14-11-2012 (ΑΔΑ: Β4Ψ1-ΙΦ4) «Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ 
χοριγθςθσ προκαταβολισ 10% ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα». 

21)  Θ Εγκφκλιοσ 32 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 
με αρικ. πρωτ. Δ17γ/05/173/ΦΝ 463/14-11-2012 (ΑΔΑ: B4ΣΨ1-ΕΔ) «Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ 
διάταξθσ περί καταργιςεωσ ειςφορών 2% και 2‰ υπζρ ΣΕΕ». 

22)  Θ Εγκφκλιοσ 26 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων  

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4692&Itemid=168
http://www.sate.gr/data_source/2012%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%94%CE%95-32.pdf
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με αρικ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/356/4-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) 
Ελλθνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα». 

23)  Θ Εγκφκλιοσ 17 του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων με αρικ. πρωτ. ΔΚΡ/οικ./1322/7-
9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΗ4653ΟΞ-Θ2Ρ) «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) 
Ελλθνικών Σεχνικών προδιαγραφών (ΕΛΟΣ-ΕΣΕΠ)». 

24) Θ ΚΥΑ με αρικ. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β' 1312) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν 
εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)». 

25)  Θ με αρικ. πρωτ. Δ22/4193/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 4607) «Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικών Σεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ) με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ». 

 
 
 

Άρκρο 4ο: Αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ 
 

4.1 Θ αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό του Ρροχπολογιςμοφ 
Ρροςφοράσ του αναδόχου προςαυξθμζνο κατά το ποςό των απροβλζπτων δαπανϊν που περιζχεται ςτον 
προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ, μειωμζνο κατά το ποςοςτό τθσ μζςθσ ζκπτωςθσ. 

 
 
 

Άρκρο 5ο: υμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ 
 

5.1 Συμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ είναι τα κατ’ αποκοπι τμιματα και οι τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου 
τθσ μελζτθσ, μειωμζνεσ κατά το αντίςτοιχο ποςοςτό ζκπτωςθσ που προςζφερε ο ανάδοχοσ ςτθν 
προςφορά ποςοςτϊν ζκπτωςθσ και αυξθμζνεσ κατά το εργολαβικό ποςοςτό για γενικά ζξοδα και για 
όφελοσ του αναδόχου. 

 
 

Άρκρο 6ο: τοιχεία τθσ ςφμβαςθσ 
 

6.1 Τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ διακιρυξθσ. 

6.2 Ιςχφουν τα εγκεκριμζνα περιγραφικά τιμολόγια οικοδομικϊν ζργων και ζργων οδοποιίασ, 
θλεκτρομθχανολογικϊν, υδραυλικϊν και πραςίνου, κακϊσ και οι εγκεκριμζνεσ αναλφςεισ τιμϊν, που δεν 
ζχουν ανακεωρθκεί (ΑΤΘΕ). 

6.3 Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ ςτο περιεχόμενο ενόσ και του αυτοφ από τα παραπάνω ςυμβατικά ςτοιχεία 
των προθγοφμενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντοσ άρκρου, θ τελικι επιλογι κα ανικει ςτο Διμο 
Αλμωπίασ και ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί αναντίρρθτα ς’ αυτιν, χωρίσ να 
δικαιοφται να προβάλλει οποιαδιποτε απαίτθςθ για αποηθμίωςθ, από αυτιν τθν αιτία. 

 
 
 

Άρκρο 7ο: Μελζτθ των ςυνκθκϊν και όρων καταςκευισ του ζργου 
 

Θ υποβολι προςφοράσ ςτθ δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι:  
Ο ανάδοχοσ ζχει επιςκεφκεί και ελζγξει τθν τοποκεςία, τθ διαμόρφωςθ και τθ φφςθ του εδάφουσ ςε όλo 
το μικοσ του ζργου και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν ειδικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ 
του (κζςθ ζργου, μεταφορζσ, αποκικευςθ υλικϊν, κατάςταςθ οδϊν, ευχζρεια εξεφρεςθσ εργατικϊν 
χεριϊν, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κ.τ.λ.). Ζχουν μελετθκεί με κάκε προςοχι τα ςχζδια τθσ 
εγκεκριμζνθσ μελζτθσ εφαρμογισ και τα τεφχθ, μελζτθσ και δθμοπράτθςθσ του ζργου και ότι κα 
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ςυμμορφωκεί απόλυτα με αυτά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν καταςκευισ του. Ο ανάδοχοσ 
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 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 τθ μελζτθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ του 
ζργου γενικά. Θ ενδεχόμενθ παρουςία άλλων εργολθπτϊν και ςυνεργείων Ο.Κ.Ω. και θ παράλλθλθ 
εκτζλεςθ εργαςιϊν από αυτοφσ δε ςυνεπάγεται καμία μεταβολι των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ του ζργου. 

 
 

Άρκρο 8ο: Ζναρξθ Εργαςιϊν - Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 
 

8.1 Ο Ανάδοχοσ οφείλει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ να προβεί ςτθν ζναρξθ 
των εργαςιϊν καταςκευισ (ςφμφωνα με το άρκρο 145, § 2 του ν. 4412/2016 θ ζναρξθ δεν μπορεί να 
κακυςτεριςει πζραν των 30 θμερϊν). 

8.2 Σε κάκε πλθρωμι προσ τον ανάδοχο πραγματοποιοφνται κρατιςεισ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε ποςοςτό 
5% επί τθσ πιςτοποιουμζνθσ αξίασ των εργαςιϊν μετά τθσ αναλογοφςθσ ανακεϊρθςθσ και ςε 10% τθσ 
αξίασ υλικϊν που περιλαμβάνονται προςωρινά ςτθν πιςτοποίθςθ, μζχρισ ότου αυτά να ενςωματωκοφν 
ςτισ εργαςίεσ. Αυτζσ οι κρατιςεισ του άρκρου 152, § 12 του ν. 4412/2016, μποροφν οποτεδιποτε να 
αντικαταςτακοφν από τον ανάδοχο μερικά ι ολικά με ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι. Οι εγγυιςεισ αυτζσ 
περιορίηονται κατά ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ των εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ από 
τθν υπθρεςία επιμετριςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 72, § 6α του ν. 4412/2016. 

8.3 Σφμφωνα με το άρκρο 72, § 6β του ν. 4412/2016, μετά τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου προςωρινισ 
παραλαβισ οι εγγυιςεισ περιορίηονται ςε ποςοςτό 20%. Το ςφνολο των εγγυιςεων επιςτρζφεται αμζςωσ 
μετά τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ. 

8.4 Αν θ εκτζλεςθ του ζργου αναλθφκεί από κοινοπραξία, ζχουν ιςχφ και οι ειδικζσ ρυκμίςεισ του άρκρου 
140 του ν. 4412/2016, ποφ αφοροφν ςτισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςτθν ευκφνθ των κοινοπρακτοφντων 
απζναντι ςτον κφριο του ζργου, ςτο διοριςμό εκπροςϊπου και αναπλθρωτοφ αυτοφ, τθσ κοινοπραξίασ, ωσ 
και ςτον τρόπο αντικατάςταςθσ αυτϊν, ςτον τρόπο ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν αν υπάρξει πτϊχευςθ ι 
κάνατοσ ενόσ θ περιςςοτζρων μελϊν τθσ κοινοπραξίασ, κ.λ.π. 

 
 

Άρκρο 9ο: Προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου 
 

9.1 Ο ανάδοχοσ οφείλει να καταςκευάςει και να αποπερατϊςει το ζργο μζςα ςε προκεςμία ζξι (6) μθνϊν 
από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

9.2 Κφριεσ τμθματικζσ προκεςμίεσ, υποχρεωτικζσ για τον Ανάδοχο, αρχόμενεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, είναι οι ακόλουκεσ: 

α) Υποβολι αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε 
θμερϊν (15) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 145 § 1 του ν. 4412/2016. Σε ζργα 
προχπολογιςμοφ άνω του 1.000.000,00 € είναι υποχρεωτικι θ ςφνταξθ τευχϊν ι διαγραμμάτων με τθ 
μορφι τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ, § 3 του ανωτζρου άρκρου. 

β) Υποβολι οργανογράμματοσ του εργοταξίου μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 145 § 4 του ν. 4412/2016. 

9.3 Δεν υπάρχουν (λόγω τθσ φφςθσ του ζργου) ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ. 
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Άρκρο 10ο: Τπζρβαςθ προκεςμιϊν – Ποινικζσ ριτρεσ 
 

10.1 Για τισ ποινικζσ ριτρεσ που αφοροφν ςτθν παραβίαςθ των προκεςμιϊν του ζργου ιςχφουν όςα 
αναφζρονται ςτο άρκρο 148 του ν. 4412/2016. 

10.2 Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ εφαρμόηονται όςα προβλζπει θ § 2 
του άρκρου 148 του ν. 4412/2016. Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ 
προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικό ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

10.3 Στθν περίπτωςθ υπζρβαςθσ των ενδεικτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν το ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ 
ριτρασ δεν μπορεί να ξεπεράςει ςε ποςοςτό το τρία τοισ εκατό (3%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

10.4 Θ κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ και των αποκλειςτικϊν τμθματικϊν 
προκεςμιϊν δεν ανακαλείται. Οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των ενδεικτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν 
ανακαλοφνται υποχρεωτικά αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία και τθ χορθγθκείςα 
οριακι προκεςμία. 

10.5 Για τθν ζγκριςθ παρατάςεων των προκεςμιϊν εφαρμόηονται οι παράγραφοι 8, 9 και 10 του άρκρου 
147 του ν. 4412/2016. 
 
 

Άρκρο 11ο: Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου 
 

11.1 Για το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 145 του                       
ν. 4412/2016. 

11.2 Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) 
θμερϊν να υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου με βάςθ τθν ολικι και τισ τμθματικζσ 
προκεςμίεσ, ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ του άρκρου 145, § 1 του ν. 4412/2016. Θ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ, με τυχόν ςυμπλθρϊςεισ ι 
τροποποιιςεισ. 

11.3 Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου, άρκρο 
145, § 3 του ν. 4412/2016. Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται, όταν μεταβλθκοφν οι 
προκεςμίεσ, το αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν, άρκρο 145 § 2 του ν. 4412/2016. 

11.4 Σε ζργα προχπολογιςμοφ άνω του 1.000.000,00 € είναι υποχρεωτικι θ ςφνταξθ τευχϊν ι 
διαγραμμάτων με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 145 § 3 του ν. 4412/2016. 
Επίςθσ, το χρονοδιάγραμμα κα ςυνοδεφεται από ζκκεςθ, όπου κα περιγράφονται αναλυτικά οι μζκοδοι 
εργαςίασ, τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν και οι αποδόςεισ τουσ, ο αρικμόσ των εργατϊν, κ.λ.π., 
για τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ, ζτςι που να εδραιϊνουν τθν αξιοπιςτία των προτάςεων. 

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

11.6 Θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ που είναι από τισ πιο βαςικζσ υποχρεϊςεισ του 
αναδόχου κα παρακολουκείται ανελλιπϊσ από τθν επίβλεψθ και ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ο ανάδοχοσ 
μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Υπθρεςίασ, 
άρκρο 160, § 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
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Άρκρο 12ο: Προςωπικό αναδόχου – Διεφκυνςθ των ζργων από τον ανάδοχο – Κοινοποίθςθ ςτον 
ανάδοχο – Εκπροςϊπθςθ 

 

12.1 Σφμφωνα με το άρκρο 139 του ν. 4412/2016 θ διεφκυνςθ των ζργων από τθν πλευρά του αναδόχου 
ςτουσ τόπουσ καταςκευισ γίνεται από τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί 
από τθν Υπθρεςία. 

12.2 Το ζργο διευκφνεται και επιβλζπεται – παρακολουκείται επί τόπου εκ μζρουσ τθσ αναδόχου 
επιχείρθςθσ από πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπό τθσ αποδεκτό από τθν Υπθρεςία, που πρζπει να είναι 
Διπλωματοφχοσ ι Ρτυχιοφχοσ Μθχανικόσ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ ι και από τον ίδιο τον ανάδοχο 
εφόςον ζχει τα από το νόμο δικαιϊματα για τθν επίβλεψθ τζτοιου ζργου ςε περίπτωςθ ατομικισ 
επιχείρθςθσ. 

12.3 Για τθν καταςκευι του ζργου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει ζνα διπλωματοφχο ι πτυχιοφχο 
μθχανικό ι πτυχιοφχο μθχανικό ζργων υποδομισ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕΙ) ι τοπογράφο μθχανικό 
Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕΙ), κακϊσ και τουσ αναγκαίουσ Εργοδθγοφσ και λοιποφσ τεχνικοφσ και 
διοικθτικοφσ – οικονομικοφσ υπαλλιλουσ. 

12.4 Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει διλωςθ ανακζςεωσ τθσ 
επίβλεψθσ – παρακολοφκθςθσ επί τόπου των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου ςε αρμόδιουσ ςυνεργάτεσ 
του μθχανικοφσ, που ζχουν τα νόμιμα προςόντα, ι και ςτον εαυτό του εφόςον ζχει τα νόμιμα προςόντα. 

12.5 Εφόςον κατά τθ διάρκεια του ζργου αλλάξει ο επί τόπου του ζργου – επιβλζπων μθχανικόσ, πρζπει 
να κατατεκοφν νζεσ δθλϊςεισ ανακζςεωσ και αναλιψεωσ επίβλεψθσ – παρακολοφκθςθσ επί τόπου από 
το νζο Μθχανικό και για το τμιμα του ζργου που απομζνει. 

12.6 Θ αμοιβι για τθν επίβλεψθ – παρακολοφκθςθ επί τόπου των εργαςιϊν με οποιοδιποτε τρόπο και αν 
προκφπτει, περιλαμβάνεται ςτθν προςφορά του αναδόχου και βαρφνει αποκλειςτικά αυτόν. 

12.7 Το προςωπικό του Αναδόχου πρζπει να είναι ειδικευμζνο και να τυγχάνει τθσ εγκρίςεωσ τθσ 
Υπθρεςίασ. Θ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να διατάξει τθν απομάκρυνςθ από το 
εργοτάξιο οποιουδιποτε απαςχολοφμενου ςε αυτό, ςτθν περίπτωςθ που τον κεωριςει ακατάλλθλο για 
οποιοδιποτε λόγο, ςφμφωνα με το άρκρο 138 § 8 του ν. 4412/2016. 

12.8 Οι κοινοποιιςεισ ςτον ανάδοχο και θ εκπροςϊπθςι του ςτθν Υπθρεςία διζπονται από τισ διατάξεισ 
του άρκρου 143 του ν. 4412/2016. 

12.9 Σφμφωνα με τθν εγκφκλιο 2/1986, του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., οι ςχετικζσ με τισ επιδόςεισ εγγράφων διατάξεισ 
είναι τα άρκρα 222 και επόμενα του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. 

 
 
 

Άρκρο 13ο: Διοίκθςθ του ζργου – Επίβλεψθ εργαςιϊν 
 

13.1 Θ διοίκθςθ του ζργου, θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ αςκοφνται από τθν αρμόδια Διευκφνουςα το 
Ζργο Υπθρεςία του Διμου Αλμωπίασ. 

13.2 Θ Διευκφνουςα το Ζργο Υπθρεςία κα ορίςει ωσ επιβλζποντεσ για το ζργο ι τμιματά του τεχνικοφσ 
υπαλλιλουσ που ζχουν τθν κατάλλθλθ ειδικότθτα. Οι τεχνικοί αυτοί υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ του 
Διμου Αλμωπίασ κα αναφζρονται ωσ «Επιβλζποντεσ». Σφμφωνα με το άρκρο 136, § 3 & 4 του                              
ν. 4412/2016, θ επίβλεψθ αποςκοπεί ςτθν πιςτι τιρθςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο, χωρίσ 
αυτό να μειϊνει τισ ςυμβατικζσ ευκφνεσ του Αναδόχου. Επιςθμαίνεται ότι ο ανάδοχοσ ςυμμορφϊνεται 
μόνο ςε ζγγραφεσ εντολζσ του εργοδότθ και των εξουςιοδοτθμζνων οργάνων του μζςα ςτα πλαίςια τθσ 
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Σφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ δε διαφωνίασ του με αυτζσ οφείλει να γνωρίςει άμεςα και εγγράφωσ τισ κζςεισ 
του ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

13.3 Σφμφωνα με το άρκρο 136, § 4 του ν. 4412/2016 και τθ ςφμβαςθ, θ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ ωσ προσ 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ δε μειϊνει ςε καμία περίπτωςθ τισ ευκφνεσ του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ και 
μόνον αυτόσ ευκφνεται τόςο για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ όςο και για τθν άρτια, εμπρόκεςμθ, ζντεχνθ 
και ςφμφωνθ με τουσ κανόνεσ τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ και τεχνικισ εκτζλεςθσ του ςυνόλου του ζργου. 

13.4 Ο διευκφνων από μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ τα ζργα υποχρεοφται μετά από ειδοποίθςθ τθσ 
υπθρεςίασ να ςυνοδεφει τουσ υπαλλιλουσ που επιβλζπουν τα ζργα ςτον τόπο των ζργων ι ςτουσ άλλουσ 
τόπουσ παραγωγισ, άρκρο 138, § 14 του ν. 4412/2016. 

13.5 Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να αντικαταςτιςει ι να αναπλθρϊςει τον Επιβλζποντα 
Μθχανικό, γνωρίηοντασ τοφτο με ζγγραφό τθσ ςτον ανάδοχο. 

13.6 Μετά τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου, οι βαςικοί μελετθτζσ κα μετζχουν υποχρεωτικά ωσ Τεχνικοί 
ςφμβουλοι – Μελετθτζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 136 § 7 του ν. 4412/2016. 

 
 

Άρκρο 14ο: Αυξομειϊςεισ εργαςιϊν – Νζεσ εργαςίεσ 
 

14.1 Ο Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ Εργαςιϊν ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 152 του 
ν. 4412/2016. 

14.2 Ρροκειμζνου να εκτελεςτοφν εργαςίεσ που δεν προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ο 
Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ ςυνοδεφεται από Ρρωτόκολλο Κανονιςμοφ Τιμϊν Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν. 
(Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). 

14.3 Το Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 156 του ν. 4412/2016. 

14.4 Θ ςφνταξθ Τιμϊν Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 156, § 4 – 6 
του ν. 4412/2016. 

14.5 Ρροκειμζνου για νζα επί μζρουσ εργαςία, θ τιμι τθσ, που κα κανονιςτεί ςφμφωνα με τα παραπάνω, 
κα μειϊνεται κατά το προςφερκζν από τον ανάδοχο ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ ςτθν 
οποία υπάγεται και κα προςαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποςοςτό (18%) για γενικά ζξοδα και όφελοσ 
εργολάβου. 

14.6 Σφμφωνα με το άρκρο 156, § 1 του ν. 4412/2016, το ςυνολικό ποςό των ςυμβάςεων 
ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποςοφ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, χωρίσ 
τθν ανακεϊρθςθ και το Φ.Ρ.Α. 

14.7 Επιςθμαίνεται ότι το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων δεν πρζπει να 
μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 
132 και 156 του ν. 4412/2016. Επιτρζπεται θ χριςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν με τουσ ακόλουκουσ 
όρουσ και περιοριςμοφσ: 
- Δεν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» τθσ προκιρυξθσ, οφτε οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ 

περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οφτε καταργείται ομάδα εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 
- Δεν κίγεται θ πλθρότθτα, ποιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου. 
- Δεν χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι νζων εργαςιϊν που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ. 
- Δεν υπερβαίνει θ δαπάνθ αυτι, κατά τον τελικό εγκεκριμζνο Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα Εργαςιϊν του 

ζργου, ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ ομάδασ εργαςιϊν του ζργου οφτε, 
ακροιςτικά, ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., 
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ανακεϊρθςθ τιμϊν και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Στθν ακροιςτικι αυτι ανακεφαλαίωςθ λαμβάνονται 
υπόψθ μόνο οι μεταφορζσ δαπάνθσ από μία ομάδα εργαςιϊν ςε άλλθ. 

Τα ποςά που εξοικονομοφνται, εφόςον υπερβαίνουν τα ανωτζρω όρια (20% ι και 10%), μειϊνουν 
ιςόποςα τθ δαπάνθ τθσ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ανακεωριςεισ και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Για τθ 
χριςθ των «επί ζλαςςον δαπανϊν» απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του τεχνικοφ 
ςυμβουλίου, φςτερα από ειςιγθςθ του φορζα υλοποίθςθσ. 
Ο προχπολογιςμόσ των ζργων ςτα οποία εφαρμόηεται θ παράγραφοσ αυτι αναλφεται ςε Ομάδεσ 
Εργαςιϊν, οι οποίεσ ςυντίκενται από εργαςίεσ που υπάγονται ςε ενιαία υποςφνολα του τεχνικοφ 
αντικειμζνου των ζργων, ζχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευισ και επιδζχονται το ίδιο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
ςτισ τιμζσ μονάδασ τουσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, θ οποία μετά 
τθν ζκδοςι τθσ κα ζχει εφαρμογι ςε όλα τα ωσ άνω ζργα, προςδιορίηονται οι Ομάδεσ Εργαςιϊν ανά 
κατθγορία ζργων. 

 

  
Άρκρο 15ο: Εργολαβικά ποςοςτά – Ανακεϊρθςθ τιμϊν – Επιβαρφνςεισ 

 

15.1 Στθν παροφςα εργολαβία ιςχφει ποςοςτό 18% επί τθσ αξίασ των τιμϊν όλων των άρκρων του 
τιμολογίου μελζτθσ. 

15.2 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει και τυχόν αναγκαίεσ απολογιςτικζσ εργαςίεσ, όταν του 
δοκεί ειδικι εντολι από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου 154 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, καταβάλλεται ςτον ανάδοχο και περιλαμβάνεται ςτθν πιςτοποίθςθ θ πραγματικι 
δαπάνθ που προκφπτει ςφμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πλθρωμισ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν. Επί τθσ 
δαπάνθσ αυτισ καταβάλλεται εργολαβικό ποςοςτό 18% μειωμζνο κατά τθν ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ, 
άρκρο 154, § 10 του ν. 4412/2016. Επί τθσ αξίασ των υλικϊν που τυχόν κα χορθγιςει ο εργοδότθσ ςτον 
ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποςοςτό. 

15.3 Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται των τελϊν, διοδίων των παντόσ είδουσ μεταφορικϊν μζςων, του 
ειδικοφ φόρου 17 του Ν.Δ. 3092/1954 επί των ειςαγομζνων από το εξωτερικό υλικϊν και των 
αναφερομζνων φόρων ςτα Ν.Δ. 4456/1965 και 4535/1966 και τθσ υποχρζωςθσ παρακράτθςθσ 0,5%  ςτο   
ν. 4013/2011 για τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων. 

15.4 Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν του ζργου, ζχουν εφαρμογι οι 
διατάξεισ του άρκρου 153 του ν. 4412/2016. 

15.5 Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον κφριο του ζργου. 

 
 
 

Άρκρο 16ο: Επιμζτρθςθ εργαςιϊν και αφανείσ εργαςίεσ 
 

16.1 Γενικά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 151 του ν. 4412/2016. 

16.2 Για τισ αφανείσ εργαςίεσ που ενςωματϊνονται ςτο ζργο, κα καταρτίηονται κατά το χρόνο τθσ 
εκτζλεςθσ τουσ και ποτζ εκ των υςτζρων πρωτόκολλα αφανϊν εργαςιϊν, που υπογράφονται από τον 
ανάδοχο, τον επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ του άρκρου 136 § 2 του ν. 4412/2016, που κα 
βεβαιϊνουν ότι εκτελζςτθκαν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, τθν τεχνικι περιγραφι και τθ μελζτθ ι τισ 
τυχόν τροποποιιςεισ που επζφερε θ Υπθρεςία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, τα πρωτόκολλα κα κεωροφνται 
άκυρα. Θα κεωρείται ότι δεν εκτελζςτθκαν οι εργαςίεσ και δε κα μποροφν να πιςτοποιθκοφν. 
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Άρκρο 17ο: Πιςτοποιιςεισ – Εντολζσ πλθρωμϊν 
 

17.1 Οι πιςτοποιιςεισ και οι εντολζσ πλθρωμϊν των εκτελουμζνων ζργων γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 
152 του ν. 4412/2016. Τα ςτοιχεία των λογαριαςμϊν ςυντάςςονται με ευκφνθ του αναδόχου, 
υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία ςτα απαιτοφμενα αντίτυπα ανά μθνιαία 
χρονικά διαςτιματα ι άλλθσ περιόδου που ορίηει θ ςφμβαςθ. Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντα 
ανακεφαλαιωτικοί και για τθν πλθρωμι ςυνοδεφονται από ανακεφαλαιωτικό ςυνοπτικό πίνακα των 
εγκεκριμζνων επιμετριςεων εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν από τθν αρχι του ζργου, τα παραςτατικά 
ςτοιχεία των απολογιςτικϊν εργαςιϊν, το ςυνοπτικό πίνακα υπολογιςμοφ τθσ ανακεϊρθςθσ και από τισ 
αποφάςεισ που αναγνωρίηουν αποηθμιϊςεισ ι επιβάλλουν ποινικζσ ριτρεσ ι περικοπζσ ι άλλεσ 
απαιτιςεισ του εργοδότθ. 

17.2 Σφμφωνα με το άρκρο 60 του ν. 2676/1999, θ Υπθρεςία υποχρεοφται πριν από τθν κάκε εξόφλθςθ ι 
οποιαδιποτε τμθματικι καταβολι χρθμάτων να απαιτεί τθν προςκόμιςθ βεβαίωςθσ του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) για 
τθν καταβολι των οφειλόμενων προσ αυτό ειςφορϊν ι άλλων ςυναφϊν οφειλϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ 
παρακρατεί το αντίςτοιχο ποςό και το καταβάλλει απευκείασ ςτον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ). 

 
 

Άρκρο 18ο: Αρτιότθτα των καταςκευϊν – Φκορζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ από τον ανάδοχο 
 

18.1 Πλεσ οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι του ζργου κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα Συμβατικά ςτοιχεία, 
Τεφχθ και Σχζδια, που ζχουν εγκρικεί και τισ τυχόν τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ τουσ. Ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει πιςτά τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσ 
οδθγίεσ του εργοδότθ για τθν πλιρθ, τζλεια και ςφμφωνθ με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ, 
τουσ κανονιςμοφσ και τισ προδιαγραφζσ, εκτζλεςθ των εργαςιϊν ολοκλιρωςθσ του ζργου. 

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

18.3 Σχετικά με τισ βλάβεσ ςτα ζργα και τθν αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 
157 του ν. 4412/2016. 

 
 

Άρκρο 19ο: Ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν και ζτοιμων ι θμικατεργαςμζνων προϊόντων – 
Ελαττϊματα – Παράλειψθ ςυντιρθςθσ 

 

19.1 Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ αγοράσ, χωρίσ βλάβεσ ι 
ελαττϊματα. Τα υλικά κα πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά δεδομζνα, τουσ ιςχφοντεσ 
κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ των υπουργείων Δθμοςίων Ζργων, Εμπορίου και Βιομθχανίασ. Ο 
ανάδοχοσ είναι εξ’ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των υλικϊν που κα χρθςιμοποιιςει, τθ 
χρθςιμοποίθςι τουσ και τθν εκτζλεςθ γενικά τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των 
ςχετικϊν προτφπων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των λοιπϊν ςυμβατικϊν ςτοιχείων (Τεφχθ, Σχζδια και 
τυχόν τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ τουσ). 

19.2 Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ του αρμοδίου οργάνου 
τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ, κ.λ.π. 

19.3 Ο επιβλζπων μθχανικόσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει ζγγραφα από τον ανάδοχο να προςκομίςει ι 
καταςκευάςει δείγματα ςυγκεκριμζνων υλικϊν, ειδϊν ι τμθμάτων επιμζρουσ εργαςιϊν. Τα υλικά και ο 
εξοπλιςμόσ για τα οποία κα ηθτθκοφν από τθν επιβλζπουςα το ζργο Δ/νςθ του Διμου Αλμωπίασ δείγματα 
δεν κα χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο πριν από τθν ζγγραφθ ζγκριςι του. Τα ζξοδα και τα βάρθ των 
δειγμάτων κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο του ζργου. Θ αρμόδια για το ζργο Δ/νςθ του Διμου 
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Αλμωπίασ ζχει το δικαίωμα να λάβει θ ίδια δείγματα υλικϊν ι ειδϊν που ζχουν μεταφερκεί επί τόπου του 
ζργου. 

19.4 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να απομακρφνει τα ελεγχκζντα από τθν Υπθρεςία αδόκιμα υλικά. Αν 
τυχόν δεν γίνει ζλεγχοσ (ι ο ζλεγχοσ που γίνει είναι ελλιπισ) των προςκομιςκζντων και 
χρθςιμοποιθκζντων υλικϊν, ο εργολιπτθσ δεν απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ για τθν ζντεχνθ 
εκτζλεςθ του ζργου. Θ επιβλζπουςα το ζργο Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει υλικά ι 
εργαςίεσ τα οποία δεν κεωρεί ικανοποιθτικά και ςφμφωνα με τα προδιαγραφόμενα από ςυμβατικά τεφχθ. 
Οποιαδιποτε απόρριψθ δείγματοσ δεν ςτοιχειοκετεί αίτθμα του αναδόχου για απόκλιςθ τθσ καταςκευισ 
του ζργου από το εγκεκριμζνο αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του. 

19.5 Εάν κατά τθν καταςκευι του ζργου, θ επίβλεψθ κεωρεί ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά δεν 
πλθροφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται από τθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία θ μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Εάν ο Ανάδοχοσ διαφωνεί, τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται, αν 
δεν κρικεί θ καταλλθλότθτά τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο. Θ δαπάνθ για τισ εργαςτθριακζσ ζρευνεσ 
προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν αποδειχκεί θ ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. 
Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ βαρφνει τον κφριο του ζργου και αποδίδεται από τισ πιςτϊςεισ του 
ζργου. 

19.6 Σε ό,τι αφορά τθν καταλλθλότθτα ι μθ των υλικϊν, τα ελαττϊματα και τθν παράλειψθ ςυντιρθςθσ 
του ζργου μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι του, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 159 του                       
ν. 4412/2016. 

19.7 Σε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον εργολάβο υλικά απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ του 
ζργου, ο εργολάβοσ δε δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ αυτοφ, οφτε αποηθμίωςθ 
για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. Ο εργολάβοσ δε φζρει καμία ευκφνθ για τθν 
κακι ποιότθτα των υλικϊν που παραδίδονται ςε αυτόν από τον εργοδότθ, εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει 
εγγράφωσ. Τα υλικά αυτά παραδίδονται με πρωτόκολλο ςτον εργολάβο, ο οποίοσ μετά τθν παραλαβι 
τουσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμία ι απϊλεια ςτα υλικά αυτά. 

 
 

 
Άρκρο 20ο: Ημερολόγιο ζργου – Ημερολόγιο μζτρων αςφαλείασ 

 

20.1 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα τθρθκεί θμερολόγιο ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 146 του                   
ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ θμερολογίου είναι βαςικόσ ςυμβατικόσ όροσ. 

20.2 Σφμφωνα με το άρκρο 3, § 14, του π.δ. 305/1996 και κατά τα όςα προβλζπει θ Εγκφκλιοσ 27 με αρικ. 
πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/369/15-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν & Δικτφων, θ υποχρζωςθ τιρθςθσ Θμερολογίου Μζτρων Αςφαλείασ, όπωσ προβλζπεται ςτο 
άρκρο 8 του ν. 1396/1983, επεκτείνεται ςε όλα τα εργοτάξια που απαιτείται εκ των προτζρων 
γνωςτοποίθςθ ςφμφωνα με τθν § 12 του άρκρου 3 του π.δ. 305/1996, δθλαδι ςε εργοτάξια με 
προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα 
απαςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από είκοςι (20) εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ 
εργαςίασ κα υπερβαίνει τα πεντακόςια (500) θμερομίςκια. 

 
 

 
Άρκρο 21ο: Επείγουςεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ 

 

21.1 Εάν υπάρχει ανάγκθ να εκτελεςτοφν πρόςκετεσ επείγουςεσ εργαςίεσ, μπορεί να εγκρικεί θ εκτζλεςι 
τουσ από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι πριν από τθ ςφνταξθ ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα εργαςιϊν και μζχρι του 
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ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αναφζρεται και ςτο άρκρο 155 του                       
ν. 4412/2016. 

 
 

Άρκρο 22ο: Προκαταβολι 
 

Ρροκαταβολι ςτον ανάδοχο μζχρι του 15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ καταβάλλεται εφόςον προβλζπεται 
από τθ Σφμβαςθ. Γι’ αυτιν εφαρμόηονται όςα προβλζπει το άρκρο 150 του ν. 4412/2016. 

 
 
 

Άρκρο 23ο: Προςωρινι και οριςτικι παραλαβι – Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν – Χρόνοσ 
υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ – Διοικθτικι παραλαβι 

 

23.1 Για τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 168 του ν. 4412/2016. 

23.2 Για τθ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 169 του ν. 4412/2016. 
Σφμφωνα με τθν § 4 του ιδίου άρκρου, εάν από τθ ςφμβαςθ προβλζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν 
παράλλθλα προσ τθ χριςθ του ζργου, δεν απαιτείται θ διενζργεια διοικθτικισ παραλαβισ. Θ διοικθτικι 
παραλαβι για χριςθ δεν αναπλθρϊνει τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ και οριςτικισ παραλαβισ του ζργου. 
 
23.3 Για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι του ζργου ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ των άρκρων 170 - 
«Προςωρινι παραλαβι του ζργου», 171 - «Χρόνοσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ των ζργων» και 172 - 
«Οριςτικι παραλαβι» του ν. 4412/2016. 

23.4 Σφμφωνα με τα άρκρα 170, § 7, και 172, § 8, του ν. 4412/2016 ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ 
(Φ.Α.Υ.) αποτελεί απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι κάκε δθμοςίου ζργου. Θ 
επιτροπι παραλαβισ του ζργου επιβάλλεται να διαπιςτϊνει ότι για το παραλαμβανόμενο προςωρινά ι 
οριςτικά ζργο ζχει καταςτεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτόσ είναι ενθμερωμζνοσ ςφμφωνα με τθν § 7 του άρκρου 3 
του π.δ. 305/1996. Θ παραπάνω διαπίςτωςθ κα αναγράφεται ρθτά ςτο ςχετικό Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ. 

23.5 Σφμφωνα με το άρκρο 172, § 2 του ν. 4412/2016, θ οριςτικι παραλαβι διενεργείται μζςα ςε δφο (2) 
μινεσ από τότε που λιγει ο χρόνοσ εγγφθςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςτεί 
αυτοδίκαια εξιντα (60) θμζρεσ μετά από τθν υποβολι από τον ανάδοχο ςχετικισ όχλθςθσ για τθ 
διενζργειά τθσ. 

 
 

Άρκρο 24ο: Δοκιμζσ εγκαταςτάςεων 
 

24.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται αμζςωσ μετά τθν ολικι περαίωςθ των εγκαταςτάςεων κάκε κατθγορίασ να 
κάνει με δικά του μζςα, όργανα και δαπάνεσ (ςτισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ προμικειασ 
καυςίμων για τθ δοκιμι τθσ εγκατάςταςθσ κεντρικισ κζρμανςθσ, θ δαπάνθ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ, κ.λ.π.) τισ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ, οι οποίεσ κα επαναλαμβάνονται μζχρι πλιρουσ ικανοποίθςθσ 
των απαιτθτϊν αποτελεςμάτων τουσ, οπότε και κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο δοκιμϊν που κα 
υπογράφεται από τον επιβλζποντα μθχανικό και τον ανάδοχο και κα περιλαμβάνεται ςτο πρωτόκολλο 
προςωρινισ παραλαβισ. Σφμφωνα με το άρκρο 147, § 3 του ν. 4412/2016, μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία 
πρζπει να ζχουν τελειϊςει όλεσ οι εργαςίεσ καταςκευισ και να ζχουν γίνει και οι δοκιμαςίεσ του ζργου. Οι 
δοκιμζσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και όςα περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
τεφχοσ τθσ Ειδικισ Τεχνικισ Συγγραφισ και τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ. Εάν κατά τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν 
διαπιςτωκεί βλάβθ, ανεπάρκεια, μειονζκτθμα, ελάττωμα, κακι ποιότθτα υλικϊν, κ.τ.λ. ολόκλθρων των 
εγκαταςτάςεων ι τμθμάτων τουσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται ςε άμεςθ επιςκευι, ςυμπλιρωςθ, 
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αποκατάςταςθ, ι και πλιρθ αντικατάςταςθ και εν ςυνεχεία επανάλθψθ των δοκιμϊν, μζχρισ ότου τα 
αποτελζςματα κρικοφν ικανοποιθτικά από τθν Υπθρεςία. Θ ευκφνθ του Αναδόχου ζγκειται ςτθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν των εγκαταςτάςεων όχι μόνο με τρόπο ςφμφωνο προσ τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν, 
αλλά και με τρόπο που να διαςφαλίηει το τελικό αποτζλεςμα τθσ καλισ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει με τθν αποπεράτωςθ των εγκαταςτάςεων και πριν από τθν παραλαβι τουσ να 
ςυντάξει - χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι – και να υποβάλει ςτθν επίβλεψθ ςε δφο αντίγραφα πλιρεισ και 
λεπτομερειακζσ οδθγίεσ χειριςμοφ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων που εκτελζςτθκαν 
από αυτόν. Μια ςειρά από τισ οδθγίεσ αυτζσ καταχωρείται ςτο φάκελο τθσ επίβλεψθσ, ενϊ θ άλλθ 
διαβιβάηεται ςτο αρχείο του κυρίου του ζργου. Οι οδθγίεσ αυτζσ ςυμπλθρϊνουν και επικαιροποιοφν το 
Εγχειρίδιο Λειτουργικότθτασ και Συντιρθςθσ του Ζργου του Φακζλου Αςφάλειασ & Υγείασ. Οι οδθγίεσ 
πρζπει να περιλαμβάνουν: 
α)  τον τφπο των μθχανθμάτων και ςτοιχεία πινακίδασ, 
β)  πλιρεισ και λεπτομερειακζσ οδθγίεσ χειριςμοφ και λειτουργίασ, 
γ)  ζτοσ καταςκευισ του κάκε μθχανιματοσ, 
δ) οδθγίεσ περιοδικισ ςυντιρθςθσ και πίνακα ανταλλακτικϊν του μθχανιματοσ που απαιτοφνται ανά 

ζτοσ, 
ε)  το εκτιμϊμενο κόςτοσ ςυντιρθςθσ. 

24.4 Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ, πριν από τθν παράδοςθ των εγκαταςτάςεων, να διδάξει ςτο προςωπικό 
του κυρίου του ζργου τθ χριςθ και το χειριςμό των εγκαταςτάςεων. 

24.5 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγκαταςτιςει κοντά ςε κάκε μθχάνθμα, ςυςκευι, όργανο, κ.τ.λ. ενδεικτικι 
πινακίδα οδθγιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, που κα αναγράφει τθν ονομαςία τουσ, τουσ 
απαιτοφμενουσ χειριςμοφσ για τθ λειτουργία και τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, τθ ςυχνότθτα και τα 
προτεινόμενα υλικά ςυντιρθςθσ. 

24.6 Κατά το χρόνο τθσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου οφείλει να επικεωρεί κατά τακτά χρονικά 
διαςτιματα τισ εγκαταςτάςεισ και να τισ διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι. 

24.7 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν επανορκϊςει βλάβθ ι ηθμία για τθν οποία ευκφνεται ο ίδιοσ, μζςα 
ςτθν προκεςμία που κα του οριςκεί για το ςκοπό αυτό, ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει 
τθν επανόρκωςθ αυτι απ’ ευκείασ, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου. 

 
 
 

Άρκρο 25ο: Μελζτθ του ζργου και Σροποποιιςεισ τθσ – Καταςκευαςτικά ςχζδια – Λιψθ φωτογραφιϊν 
 

25.1 Ο ανάδοχοσ πριν από τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε ςυςχετιςμό και 
αρικμθτικό ζλεγχο των αναγραφομζνων ςτοιχείων και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ να ηθτιςει ζγκαιρα και 
εγγράφωσ (τουλάχιςτον 5 εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα) από τον εργοδότθ τθ ςχετικι διόρκωςθ, χωρίσ να 
ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα ςτοιχεία αυτά χωρίσ τθν ζγγραφθ εντολι του εργοδότθ, γιατί ςφμφωνα 
με τθ ςφμβαςθ αναλαμβάνει ρθτά να εφαρμόςει πιςτά τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τα κακοριηόμενα ςτα 
τεφχθ τθσ μελζτθσ αυτισ, κακϊσ και αυτά που υπζβαλε και εγκρίκθκαν από τθν υπθρεςία, τα οποία μετά 
τθν ζγκριςι τουσ αποτελοφν ςυμβατικό τμιμα τθσ μελζτθσ. 

25.2 Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου για τθ 
διόρκωςθ ςφαλμάτων τθσ ι τθ ςυμπλιρωςθ ελλείψεϊν τθσ ι για λόγουσ που υπαγορεφονται από 
απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 144 του ν. 4412/2016. 
25.3 Ο εργοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγεί ζγκαιρα ςτον ανάδοχο επαρκι ςτοιχεία (ςχζδια, 
διαγράμματα ι οδθγίεσ) ζτςι ϊςτε ο ανάδοχοσ να μπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό Ρρογραμματιςμό του 
Ζργου. Ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ που οφείλεται ςε μθ ζγκαιρθ παράδοςθ 
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ςχεδίων ι οδθγιϊν από τον επιβλζποντα, εφόςον όμωσ προθγουμζνωσ ζχει ζγκαιρα και εφλογα 
διατυπϊςει εγγράφωσ ςυγκεκριμζνο αίτθμα. 

25.4 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάςςει αδαπάνωσ και να υποβάλλει για ζγκριςθ ςτον 
επιβλζποντα οποιοδιποτε καταςκευαςτικό ςχζδιο τυχόν απαιτθκεί πζραν εκείνων που περιλαμβάνονται 
ςτθ Μελζτθ Εφαρμογισ. Τα καταςκευαςτικά ςχζδια κα υποβάλλονται εγγράφωσ εισ τριπλοφν, εγκαίρωσ 
για τισ καταςκευζσ που αφοροφν, ϊςτε να υπάρχει διακζςιμοσ χρόνοσ για ζλεγχο και τυχόν επανυποβολι 
και επανζλεγχό τουσ. Μετά τον ζλεγχο ο επιβλζπων επιςτρζφει ζνα αντίγραφο των καταςκευαςτικϊν 
ςχεδίων με μία από τισ ενδείξεισ “εγκεκριμζνο” ι “για επανυποβολι”. Στα ςχζδια “για επανυποβολι” 
πρζπει να αιτιολογοφνται οι λόγοι του χαρακτθριςμοφ αυτοφ. Καμιά εργαςία που αναφζρεται ςτα ςχζδια 
αυτά δεν μπορεί να εκτελεςκεί πριν δοκεί ζγγραφθ ζγκριςθ ι πριν επιςτραφοφν εγκεκριμζνα τα 
καταςκευαςτικά ςχζδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Καταςκευαςτικά Σχζδια” νοοφνται τα 
λεπτομερι ςχζδια, βάςει των οποίων κα εργάηονται τα ςυνεργεία του αναδόχου, κακϊσ και ςχζδια που 
δείχνουν λεπτομζρειεσ των επί τόπου καταςκευαηομζνων ειδϊν, τρόπουσ και μεκόδουσ καταςκευισ και 
πορεία εργαςιϊν. Τα Καταςκευαςτικά Σχζδια ςυνοδεφονται, όταν απαιτείται, από φωτογραφίεσ, 
εγχειρίδια λειτουργίασ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, διαγράμματα και κάκε τεχνικό ςτοιχείο και πλθροφορία 
που προςδιορίηουν επακριβϊσ το είδοσ και τθ λειτουργία των υλικϊν και του εξοπλιςμοφ ςτα οποία 
αφοροφν. 

25.5 Τα επιπλζον καταςκευαςτικά ςχζδια ι πρόςκετεσ προδιαγραφζσ που απαιτοφνται κατά τθν διάρκεια 
εκτζλεςθσ του ζργου και κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο. Τα παραδιδόμενα ςχζδια πρζπει να είναι 
πλιρθ, να περιζχουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ και να είναι ςυςχετιςμζνα μεταξφ τουσ. Τα 
επιπλζον καταςκευαςτικά ςχζδια ι πρόςκετεσ προδιαγραφζσ που τυχόν απαιτθκοφν κατά τθν διάρκεια 
εκτζλεςθσ του ζργου παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον ανάδοχο για εκτζλεςθ και ςυνοδεφονται από 
ζγγραφο τθσ επίβλεψθσ. Τα παραδιδόμενα ςχζδια πρζπει να είναι πλιρθ, να περιζχουν όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ και να είναι ςυςχετιςμζνα μεταξφ τουσ. Ο ανάδοχοσ, παραλαμβάνοντασ τα 
ςχζδια, οφείλει να τα ελζγχει και ςε περίπτωςθ αςαφειϊν ι διαφωνιϊν, να τισ εντοπίηει και να ηθτάει 
πρόςκετεσ διευκρινίςεισ από τθν επίβλεψθ με ζγγραφό του, ςτο οποίο κα επιςθμαίνει τα ςυγκεκριμζνα 
ςθμεία αςάφειασ, διαφωνίασ ι ελλείψεων. 

25.6 Ο ανάδοχοσ, με βάςθ τα ςχζδια τθσ μελζτθσ που του χορθγικθκαν, κα ςυντάςςει κατά τθ διάρκεια 
τθσ καταςκευισ τα “ΟΡΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΘΚΕ” ςχζδια. Με τθν περάτωςθ των εργαςιϊν και πριν από τθν 
προςωρινι παραλαβι, ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςτον Εργοδότθ τα “ΟΡΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΘΚΕ” ςχζδια, 
δθλαδι διαφάνεια κάκε ςχεδίου που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου που να περιζχει όλεσ 
τισ μεταβολζσ, ανακεωριςεισ, διορκϊςεισ και εγκρίςεισ του αντίςτοιχου ςχεδίου, ζτςι που κάκε τζτοιο 
ςχζδιο να απεικονίηει ακριβϊσ το αντίςτοιχο τμιμα του ζργου, όπωσ ζχει πράγματι εκτελεςκεί και 
παραλθφκεί, με τα ακριβι ςτοιχεία του, κακϊσ και δφο αντίτυπα κάκε εγχειριδίου λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ του θλεκτρολογικοφ και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, μθχανθμάτων, ςυςκευϊν, κ.λ.π. εφόςον 
υπάρχουν. 

25.7 Για να διευκολυνκεί ο ζλεγχοσ των παραπάνω ςχεδίων, ιδίωσ ςε περίπτωςθ που μεταγενζςτερεσ 
εργαςίεσ καταςτιςουν τον ζλεγχο των ςτοιχείων που καταγράφονται ς’ αυτό αδφνατο (π.χ. διάςτρωςθ 
πλάκασ που καλφπτει δίκτυα), ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρουςιάςει ςτθν Επίβλεψθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςχζδια (εισ διπλοφν) ςε αρχικι μορφι, που κα περιζχουν όςα από τα ςτοιχεία 
των ςχεδίων “ΟΡΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΘΚΕ” πρόκειται να καταςτοφν αφανι από τθ ςυνεχιηόμενθ πρόοδο των 
εργαςιϊν. Τα ςχζδια αυτά, ελεγχόμενα και υπογραφόμενα από τθν Επίβλεψθ, κα αποτελζςουν τθ βάςθ 
για τθν τελικι ςφνταξθ των “ΟΡΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΘΚΕ” ςχεδίων. Επίςθσ κα δοκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι 
ςτον εργοδότθ και ςυγκεκριμζνα ςε ςυμπιεςμζνουσ δίςκουσ αποκικευςθσ δεδομζνων CD-ROM. 
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25.8 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. 

 
 

Άρκρο 26ο: Εργαςίεσ που εκτελοφνται από τθν Τπθρεςία ι άλλουσ αναδόχουσ 
 

26.1 Ο κφριοσ του ζργου διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςε εργολιπτεσ ι ςυνεργεία δικά του εκτζλεςθ 
εργαςιϊν που δεν περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ, αφοφ προθγουμζνωσ ενθμερϊςει τον ανάδοχο, οι δε 
αντίςτοιχεσ εργαςίεσ μπορεί να εκτελοφνται παράλλθλα με τισ εργαςίεσ που εκτελεί ο ανάδοχοσ. O 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ αυτϊν των ζργων, ςφμφωνα με το άρκρο 138, § 
13 του ν. 4412/2016. Εάν ο ανάδοχοσ διαπιςτϊςει κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν άλλων 
ςυνεργείων, θ οποία ζχει ωσ ςυνζπεια τθν παρεμπόδιςθ των εργαςιϊν που εκτελοφνται από τον ίδιο, 
οφείλει να το γνωρίςει εγκαίρωσ ςτθν επιβλζπουςα το ζργο Διεφκυνςθ του Διμου Αλμωπίασ. Κάκε 
διαφωνία ι διαφορά του αναδόχου με άλλουσ εργολιπτεσ και ςυνεργεία επιλφεται οριςτικά και 
αμετάκλθτα από τθν επιβλζπουςα Διεφκυνςθ του Διμου Αλμωπίασ. 

 
 
Άρκρο 27ο: Εξυπθρζτθςθ οργανιςμϊν και επιχειριςεων κοινισ ωφελείασ (Ο.Κ.Ω.) – φνδεςθ με δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. 
 

27.1 Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι μπορεί ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν δίκτυα 
Ο.Κ.Ω., που κα πρζπει να μετατεκοφν. Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ δε κα ζχει καμία ανάμειξθ, 
υποχρεοφται όμωσ να παρζχει κάκε διευκόλυνςθ για τθν εκτζλεςθ τουσ, χωρίσ να δικαιοφται οποιαδιποτε 
αποηθμίωςθ για λόγουσ κακυςτζρθςθσ ι δυςχερειϊν ςτθν εκτζλεςθ του ζργου. 

27.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει με κάκε τρόπο να γίνει θ παροχι και ςφνδεςθ των 
εγκαταςτάςεων με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΑ, κ.λ.π.). Ο ανάδοχοσ με δικζσ του δαπάνεσ κα 
ςυντάξει τουσ απαραίτθτουσ τεχνικοφσ φακζλουσ για τθ ςφνδεςθ με τα δίκτυα και κα είναι υπεφκυνοσ για 
τισ αδειοδοτιςεισ. Ειδικότερα για τθν ςφνδεςθ με τθν θλεκτρικι επιχείρθςθ διανομισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 2 του ν. 4483/1965, να υποβλθκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ 
Θλεκτρολόγου Εγκαταςτάτθ (Υ.Δ.Ε.), Ζκκεςθ Ραράδοςθσ τθσ Θλεκτρικισ Εγκατάςταςθσ και Ρρωτόκολλο 
Ελζγχου τθσ Θλεκτρικισ Εγκατάςταςθσ. Τα παραπάνω κα είναι ςφμφωνα με τθν Υ.Α. Φ.50/503/168/19-4-
2011 και κα ςυνταχκοφν με δαπάνεσ του Αναδόχου. Θ δαπάνθ των ανωτζρω παροχϊν και ςυνδζςεων 
βαρφνει τον Εργοδότθ. 

 
 

Άρκρο 28ο: Κακαριςμόσ καταςκευϊν – εργοταξίων – εγκαταςτάςεων 
 

28.1 Σ’ όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν, ακόμθ και μετά τθν αποπεράτωςι τουσ μζχρι τθ διάλυςθ του 
εργοταξίου του, ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ και για τθν 
απομάκρυνςθ ι καταςτροφι των άχρθςτων υλικϊν και άλλων απορριμμάτων ςε μζρθ και με τρόπο που 
κα εγκρίνουν οι Δθμόςιεσ Αρχζσ. 

28.2 Αμζςωσ μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατεδαφίςει τισ 
άχρθςτεσ εγκαταςτάςεισ, κτίςματα, περιφράξεισ και άλλα ζργα, να απομακρφνει τα προϊόντα τθσ 
κατεδάφιςθσ και να μεριμνιςει για τον κακαριςμό του ζργου με δαπάνεσ του. Είναι υποχρεωμζνοσ ακόμθ 
να απομακρφνει από το ζργο τον εξοπλιςμό, τα μθχανιματα, υλικά και εφόδιά του και οποιαδιποτε άλλα 
κατάλοιπα ι απορρίμματα που προζρχονται από τθν εκτζλεςθ του ζργου. Υποχρεοφται γενικά να 
κακαρίςει με ειδικευμζνο προςωπικό όλουσ τουσ χϊρουσ και να μεριμνιςει για ό,τι απαιτείται, ϊςτε το 
ζργο να παραδοκεί ζτοιμο προσ χριςθ. Κάκε κατεδάφιςθ, απομάκρυνςθ και εκκακάριςθ κα εκτελεςκεί 
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από τον ανάδοχο με φροντίδα του και δαπάνεσ του, μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ 
τουσ Διμου Αλμωπίασ που ζχει τθν επίβλεψθ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ. Οι οδθγίεσ αυτζσ ςε καμία 
περίπτωςθ δεν ςυνεπάγονται τθ μείωςθ των ευκυνϊν και υποχρεϊςεων του αναδόχου. 

28.3 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραπάνω παραγράφουσ αυτοφ του άρκρου, ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει ςε βάροσ 
και για λογαριαςμό του αναδόχου τισ παραπάνω προβλεπόμενεσ εργαςίεσ κατεδάφιςθσ, απομάκρυνςθσ 
και εκκακάριςθσ, αφοφ κα ζχει περάςει χωρίσ καμία ενζργεια από τθν πλευρά του αναδόχου χρονικό 
διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ εντολισ. Οι δαπάνεσ των 
εργαςιϊν παρακρατοφνται από τθν αμζςωσ επόμενθ πλθρωμι. 
 
 
 

Άρκρο 29ο: Γενικζσ υποχρεϊςεισ αναδόχου 
 

29.1 Ο ανάδοχοσ ζχει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 138 του                        
ν. 4412/2016. 

29.2 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ ςτο εργοτάξιο όλα τα 
προβλεπόμενα από τουσ όρουσ υγιεινισ του άρκρου 12 του π.δ. 305/1996 (π.χ. τεχνθτόσ – φυςικόσ 
φωτιςμόσ, πόςιμο νερό, μζτρα πυρανίχνευςθσ – πυρόςβεςθσ, πρϊτεσ βοικειεσ, αποδυτιρια, ντουσ, 
νιπτιρεσ, αποχωρθτιρια, χϊροι ανάπαυςθσ). 

29.3 Ο ανάδοχοσ 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 ςε όλθ 
τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που αναφζρονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ 
του Σ.Α.Υ. 

29.4 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμπλθρϊνει και να τθρεί τα οριηόμενα ςτο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
κατά τα ςτάδια καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 3/5-2-2003 του Υπουργείου ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Σφμφωνα με τθν απόφαςθ Υπουργείου ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ., αρικ. ΔΙΡΑΔ/οικ/889/27-11-2002, επιβάλλεται θ 
αναγραφι ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων κάκε δθμοςίου ζργου όλων των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου που προκφπτουν από τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςχετικά με τθν υγιεινι και αςφάλεια των 
εργαηομζνων, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ υπενκυμίηονται, καταγράφονται και 
εντάςςονται ςτο πλαίςιο του Συςτιματοσ Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ Αςφάλειασ και Υγείασ (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.), 
κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 
Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων (Σ.Α.Υ. & 
Φ.Α.Υ.). 
 

1. Κανονιςτικζσ Απαιτιςεισ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί το ζργο με τρόπο αςφαλι και ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, διατάγματα, 
αςτυνομικζσ διατάξεισ και οδθγίεσ του ΚτΕ, όπωσ εκφράηονται μζςω τθσ Υπθρεςίασ, αναφορικά με τθν 
αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων. 
 

2. φςτθμα Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ Αςφάλειασ και Τγείασ (.Ο.Δ.Α.Τ.Ε.) 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόςει το (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.) ςτο ζργο, ϊςτε να περιοριςτεί ο εργαςιακόσ 
κίνδυνοσ ςτο ελάχιςτο. Ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.) ορίηονται οι εξισ: 
 

2.1 Διλωςθ πολιτικισ αςφάλειασ εργαςίασ του αναδόχου. 
 

2.2 Οριςμόσ τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ. 
Ειδικότερα και λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ αυτϊν των κεςμϊν, τα προςόντα και κακικοντα των ατόμων, τα 
οποία κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι κεμάτων αςφάλειασ και υγείασ, 
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κακϊσ και του ιατροφ εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ,                        
ν. 1568/1985, π.δ. 17/1996: «Ρφκμιςθ κεμάτων εργαςίασ, ςυνδικαλιςτικών δικαιωμάτων, Τγιεινισ – 
Αςφάλειασ κλπ.», π.δ. 305/1996, π.δ. 294/1988: «Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφάλειασ και 
γιατροφ εργαςίασ, επίπεδο γνώςεων και ειδικότθτα τεχνικοφ αςφάλειασ για τισ επιχειριςεισ, 
εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του άρκρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85». Θ ανάκεςθ των κακθκόντων 
του τεχνικοφ αςφάλειασ και ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ τθσ εργαςίασ, κακϊσ και του γιατροφ 
εργαςίασ γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και ςτο αρμόδιο Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ. του 
Σ.ΕΡ.Ε. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςε υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι αςφάλειασ και 
γιατροφ εργαςίασ, μετριςεισ, αναπροςαρμογι ι και εκπόνθςθ του Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. περιλαμβανομζνθσ τθσ 
εκτίμθςθσ του εργαςιακοφ κινδφνου, εκπαίδευςθ προςωπικοφ κλπ, ο ανάδοχοσ μπορεί να ςυμβάλλεται με 
εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ι / και με ειδικά αδειοδοτθμζνθ (π.δ. 95/1999 & π.δ. 17/1996) από το Υπουργείο 
Εργαςίασ Εξωτερικι Υπθρεςία Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ του Επαγγελματικοφ Κινδφνου. 
 
2.3 Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων προςωπικοφ αναδόχου για κζματα ΑΤΕ 
 

2.4 Οργάνωςθ υπθρεςιϊν Α.Τ.Ε. υπεργολάβων 
 

2.5 Εκπόνθςθ διαδικαςιϊν αςφάλειασ 
Κατ’ ελάχιςτον απαιτοφνται διαδικαςίεσ για: 

 αναφορά ατυχιματοσ, 
 διερεφνθςθ των ατυχθμάτων και τιρθςθ αρχείων βάςει τθσ νομοκεςίασ, 
 αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 
 χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ, 
 εκπαίδευςθ προςωπικοφ, 
 ιατρικζσ εξετάςεισ εργαηομζνων. 

 
2.6 Κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν π.χ. για βοθκθτικζσ καταςκευζσ, όπου τζτοια μελζτθ προβλζπεται από 
τθ νομοκεςία ι προτείνεται από το .Α.Τ. τθσ μελζτθσ ι τθσ καταςκευισ 
 
2.7 Διαδικαςίεσ επικεωριςεων 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίηει τθν τακτικι επικεϊρθςθ των χϊρων, του εξοπλιςμοφ, των 
μεκόδων και των πρακτικϊν εργαςίασ ςε εβδομαδιαία βάςθ, εκτόσ αν αλλιϊσ ορίηεται ςτθ νομοκεςία ι το 
απαιτοφν οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ λιψθ μζτρων για τθν 
επανόρκωςθ των επικίνδυνων καταςτάςεων, που επιςθμαίνονται. Οι επικεωριςεισ πρζπει να 
τεκμθριϊνονται γραπτά. 
 
2.8 Άλλεσ προβλζψεισ 
 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτο ζργο προσ το αρμόδιο Κ.Ε.Ρ.Ε.Κ. του 

Σ.ΕΡ.Ε.  
 Κατάρτιςθ προγράμματοσ και υλοποίθςθ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα Α.Υ.Ε.  
 Οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ προσ εφαρμογι από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτο εργοτάξιο. 
 Ρρόβλεψθ για ςφγκλθςθ μθνιαίων ςυςκζψεων για κζματα Α.Υ.Ε. με το ςυντονιςτι Α.Υ.Ε. και 
 Τουσ υπεργολάβουσ, παρουςία του τεχνικοφ αςφαλείασ και του γιατροφ εργαςίασ. 
 
2.9 Τποχρζωςθ αναδόχου για ανακεϊρθςθ .Α.Τ και Φ.Α.Τ. 
Ο ςυντονιςτισ αςφάλειασ και υγείασ του ζργου υποχρεοφται να κάνει τθν ανακεϊρθςθ του Σχεδίου και 
του Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ τθσ Μελζτθσ, να παρακολουκεί τισ εργαςίεσ όςον αφορά κζματα 
Α.Υ.Ε. και να ςυντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 
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Το Σ.Α.Υ. αναπροςαρμόηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, ςτο δε Φ.Α.Υ. εμπεριζχονται οι 
ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει. Συνεπϊσ ο Φ.Α.Υ. ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά και 
παραδίδεται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ςτον ΚτΕ ενθμερωμζνοσ ζτςι ϊςτε να περιζχει τα πραγματικά 
ςτοιχεία του ζργου, ζτςι όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει παραδοκεί από τθν 
Υπθρεςία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. ςτον ανάδοχο μαηί με τθν τεχνικι μελζτθ, αυτόσ υποχρεοφται ςτθ ςφνταξι τουσ 
αδαπάνωσ για το Δθμόςιο. 
Το Σ.Α.Υ. πρζπει να περιζχει τα εξισ: 
2.9.1 Γενικά 
 είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ, 
 ςφντομθ περιγραφι του ζργου, 
 ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου, 
 ςτοιχεία του κυρίου του ζργου, 
 ςτοιχεία του υπόχρεου για εκπόνθςθ του Σ.Α.Υ. 
2.9.2 Πλθροφορίεσ για υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ 
2.9.3 τοιχεία για τθν προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ 
2.9.4 Ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ και πζριξ του εργοταξίου 
2.9.5 Κακοριςμόσ των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και τρόπου αποκομιδισ αχριςτων 
2.9.6 υνκικεσ αποκομιδισ επικινδφνων υλικϊν 
2.9.7 Διευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ, εςτίαςθσ και Αϋ βοθκειϊν 
2.9.8 Μελζτεσ καταςκευισ, ικριωμάτων που δεν περιγράφονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ π.χ. ειδικοί 
τφποι ικριωμάτων, αντιςτθρίξεισ μεγάλων ορυγμάτων ι επιχωμάτων κλπ και διατάξεισ για πρόςδεςθ 
κατά τθν εργαςία ςε φψοσ 
2.9.9 Καταγραφι ςε πίνακα των φάςεων και υποφάςεων εργαςιϊν του ζργου, ςφμφωνα με το 
εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου 
2.9.10 Σθν καταγραφι ςε πίνακα των κινδφνων, των πθγϊν κινδφνων και τθσ εκτίμθςθσ 
επικινδυνότθτασ κάκε φάςθσ και υπόφαςθσ του ζργου με κλιμάκωςθ τθσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ 
π.χ. 
Χ= χαμθλι εκτίμθςθ κινδφνου 
Μ= μζτρια εκτίμθςθ κινδφνου 
Υ= υψθλι εκτίμθςθ κινδφνου 
Σε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ φάςεων εργαςιϊν κα πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψθ οι επιπλζον 
απορρζοντεσ κίνδυνοι. 
2.9.11 Εναλλακτικζσ μζκοδοι εργαςίασ για κινδφνουσ που δεν μποροφν να αποφευχκοφν 
2.9.12 Για τον εναπομζνοντα εργαςιακό κίνδυνο κα πρζπει να αναφζρονται ςυγκεκριμζνα μζτρα για 
τθν πρόλθψι του, κακϊσ και ειδικά μζτρα για εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ (Παράρτθμα ΙΙ 
του άρκρου 12 του Π.Δ. 305/96) 
Το Φ.Α.Υ. πρζπει να περιζχει τα εξισ: 
2.9.Α Γενικά: 
 Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ, 
 Ακριβι διεφκυνςθ του ζργου, 
 Αρικμό αδείασ, 
 Στοιχεία του κυρίου του ζργου, 
 Στοιχεία του ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ που κα ςυντάξει το Φ.Α.Υ. 
2.9.Β τοιχεία από το μθτρϊο του ζργου: 
 Τεχνικι περιγραφι του ζργου, 
 Ραραδοχζσ μελζτθσ, 
 Τα ςχζδια «ωσ καταςκευάςκθ». 
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2.9.Γ Οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ, τα οποία κα πρζπει να 
λαμβάνονται υπόψθ κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια  τθσ ηωισ του 
ζργου, π.χ. εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, μετατροπισ, κακαριςμοφ, κ.λ.π. 
Ενδεικτικά οι οδθγίεσ και τα ςτοιχεία αυτά αναφζρονται ςτον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των διαφόρων 
εργαςιϊν, ςτθν αποφυγι κινδφνων από τα διάφορα δίκτυα (φδρευςθσ, θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατμοφ, 
κ.λ.π.), ςτθν πυραςφάλεια, κ.λ.π. 
2.9.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίασ και υντιρθςθσ του ζργου 
Το ανωτζρω περιλαμβάνει: 
- Τον Κανονιςμό λειτουργίασ του ζργου π.χ. όλα τα ςτοιχεία που κα αφοροφν ςτθ χριςθ του ζργου από 

τουσ χριςτεσ, βαςικά ενθμερωτικά φυλλάδια κατάλλθλα και επαρκι, που κα διανεμθκοφν ςτουσ 
χριςτεσ, ϊςτε κάκε χριςτθσ να γνωρίηει πϊσ κα χρθςιμοποιιςει το ζργο και τι κα κάνει ςτθν περίπτωςθ 
ζκτακτων γεγονότων. 

- Οδθγίεσ λειτουργίασ για το προςωπικό λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του ζργου π.χ. οδθγίεσ χριςθσ 
του ακίνθτου και κινθτοφ εξοπλιςμοφ που ανικει ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργολαβία, ςε ςυνκικεσ κανονικισ 
λειτουργίασ και ςε ςυνκικεσ εκτάκτου περιςτατικοφ, κ.λ.π. 

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

29.5 Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το .Α.Τ. και ο Φ.Α.Τ. τθροφνται ςτο εργοτάξιο με ευκφνθ του 
αναδόχου και είναι ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. Η Διευκφνουςα Τπθρεςία υποχρεϊνεται να 
παρακολουκεί τθν φπαρξθ και εφαρμογι των .Α.Τ. – Φ.Α.Τ. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο 
Φ.Α.Τ. ςυνοδεφει το ζργο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του και φυλάςςεται με ευκφνθ του ΚτΕ. 

29.6 Δαπάνθ ςφνταξθσ .Α.Τ & Φ.Α.Τ.:  
Πλεσ οι δαπάνεσ, που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου και 
απαιτοφνται από το νόμο, βαρφνουν τον ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςτεί από αυτόν κατά 
τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. 

29.7 φμφωνα με τθν εγκφκλιο 27, αρικ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ./369/15-10-2012, του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων Δθμοςίου 
Ζργου κα πρζπει να ενςωματϊνεται το ακόλουκο άρκρο: 
Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων 
και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του 
ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι 
επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου: π.δ. 305/1996 (αρ. 7-9), ν. 4412/2016 
(αρ. 138 παρ.7), ν. 3850/2010 (αρ. 42). 
Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων, κ.λ.π.) και 
να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα ν. 4412/2016 (άρκ. 138 παρ. 7). 
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ 
(ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ : ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2- 3-2001, ΔΕΕΡΡ/85/14-
5-2001 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-11-2002, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ 
καταςκευισ του ζργου: ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 
γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, να 
τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να 
ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ: π.δ. 
1073/1981 (αρ. 111), π.δ. 305/1996 (αρ. 10, 11), ν. 3850/2010 (αρ. 42-49). 
Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από 
αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα 
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και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι 
όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 
Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα : 
Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ) και 
ςυγκεκριμζνα : 
α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των 
προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα 
υπερβαίνει τισ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι 
από είκοςι (20) εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: π.δ. 
305/1996 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 
12 του π.δ. 305/1996. 
β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ 
μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το π.δ. 305/1996 (αρ. 3 παρ.8) και τθν ΥΑ 
ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 
γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ που 
κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα 
εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ 
καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κ.λ.π.). 
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω 
τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: π.δ. 305/1996 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ 
ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ. 
7). 
ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: π.δ. 305/1996 (αρ. 3 παρ. 10) και 
ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 
ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Υγείασ 
(ΦΑΥ). 
Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα 
άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 
Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά 
αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 
Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο π.δ. 305/1996 (αρ. 3 παρ. 5- 7) και ςτισ ΥΑ: 
ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ 
ενςωματϊκθκαν ςτο ν. 4412/2016 (αρ. 138). 
Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το π.δ. 305/1996 (αρ. 3 παρ. 4), όταν: 
α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ 
ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: π.δ. 305/96 (άρκ. 12 
παράρτθμα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο 
δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του ζργου από τθν 
αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249) 
και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 
Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε 
Δθμόςιου Ζργου: ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧ2_Ε, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο ν. 4412/2016 αρ. 
(170 και 171). 
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Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το ςυνοδεφει 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9_) του 
(τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται ςτθν 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και υγείασ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από πενιντα (50) 
εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το ν. 3850/2010 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο πενιντα 
(50) και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το ν. 3850/2010 (αρ. 8 παρ. 2 και αρ. 4 ζωσ 25). 
γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ 
επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να 
ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται 
εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, 
ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : ν. 3850/2010 (αρ. 9 ). 
δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των : τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, 
εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων: Γραπτι εκτίμθςθ προσ 
τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία 
κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ 
εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ ν. 3850/2010 (αρ. 43 παρ. 1 α και παρ. 3-8). 
Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ υποδείξεισ 
τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ ν. 3850/2010 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1). 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν 
αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ              
(ν. 3850/2010 αρ. 20 παρ. 4), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν 
Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε.) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και 
οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του ν. 3850/2010. 
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. Βιβλίο 
ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το κζτει ςτθ 
διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν ν. 3850/2010 (αρ. 43 παρ. 2β). 
Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ 
αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ 
όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, 
να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του 
ατυχιματοσ ν. 3850/2010 (αρ. 43 παρ. 2α). 
Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ 
μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν ν. 3850/2010 (αρ. 43 παρ. 2γ). 
Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηομζνου ν. 3850/2010 (αρ. 18, παρ. 9). 
Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ). 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτζρων 
γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο 
ςφμφωνα με το π.δ. 305/1996 (αρ. 3 παρ. 14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α. 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου 
Εργαςίασ. 
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Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α. από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι Γραφεία 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ 
Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι 
αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ 
εργαςίασ, κ.λ.π.: π.δ. 1073/1981 (αρ. 113), ν. 1396/1983 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με 
αρ. πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208/12-9-2003. 
Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ). 
Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το ΘΜΑ. 
Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του 
ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / 
διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 
Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο. 
Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ). 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω 
μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: 
α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : π.δ. 105/1995, π.δ. 305/1996 (αρ. 12 
παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, 
ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : π.δ. 1073/1981 
(αρ.75-79), π.δ. 305/1996 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ. 2). 
γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων, κ.λ.π.) 
και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν : 
π.δ. 1073/1981 (αρ.92 - 95), π.δ. 305/1996 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 6). 
δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - διάςωςθσ 
και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ 
πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κ.λ.π. : π.δ. 1073/1981 
(αρ. 92-96), π.δ. 305/1996 (αρ. 12, παράρτ. IV μζροσ Α, παρ. 3, 4, 8-10), ν. 3850/2010 (αρ. 30, 32, 45). 
ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ 
χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κ.λ.π.): π.δ. 1073/1981 (αρ. 109, 110), 
ν. 1430/1984 (αρ. 17, 18), π.δ. 305/1996 (αρ. 12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ. 13, 14). 
ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ εργαηόμενουσ 
όπωσ προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, 
γυαλιά, κ.λ.π., 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. 1073/1981 
(αρ. 102-108), ν. 1430/1984 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/1993 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/1994 και 
Υ.Α. οικ.Β.5261/190/1997, π.δ. 396/94, π.δ. 305/1996 (αρ. 9, παρ. γ). 
 
Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ - εναπόκεςθ 
υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ, κ.λ.π. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και 
των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με : Τθν Υ.Α. αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-
2011 του τ. ΥΡΥΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7). 
Τθν ΚΥΑ αρικ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΡΕΚΑ και τ. ΥΡΥΜΕΔΙ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι 
διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που 
προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν». 
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Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: ν. 2696/1999 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και τθν τροπ. αυτοφ: 
ν.3542/2007 (αρ. 7-9 και αρ. 46). 
β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, 
κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου: ν. 2696/1999 (αρ. 47, 48) και θ τροπ. αυτοφ: ν. 3542/2007 
(αρ. 43, 44). 
γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ 
απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των κινθτϊν 
προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κ.λ.π.: π.δ. 
1073/1981 (αρ. 75-84), π.δ. 305/1996 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. ϊν μζροσ Α, παρ. 2), ν. 3850/2010 (αρ. 
31, 35). 
δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 
αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: π.δ. 216/1978, π.δ. 
1073/1981 (αρ. 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), π.δ. 305/1996 [αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ. 12 παραρτ. IV 
μζροσ Α παρ. 11 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 4], ν. 2696/1999 (αρ. 32) και θ τροπ. αυτοφ: ν. 3542/2007 (αρ. 
30). 
ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν : α) κραδαςμοφσ: π.δ. 176/2005, β) κόρυβο: 
π.δ. 85/1991, π.δ. 149/2006, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι 
διακίνθςθ φορτίων: π.δ. 397/1994, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ:     
ν. 3850/2010 (άρ. 36-41, π.δ. 82/2010). 
 
 Μθχανιματα ζργων I Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων π.δ. 304/2000 (αρ. 2). 
α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των 
εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό 
ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κ.λ.π.): π.δ. 1073/1981 (αρ. 17, 45-74 ),            
ν. 1430/1984 (αρ. 11-15), π.δ. 31/1990, π.δ. 499/1991, π.δ. 395/1994 και οι τροπ. αυτοφ: π.δ. 89/1999, 
π.δ. 304/2000 και π.δ. 155/2004, π.δ. 105/1995 (παράρτ. IX), π.δ. 305/1996 (αρ. 12 παράρτ. ΙV μζροσ Β 
τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/2003, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/2003, π.δ. 57/2010, ν. 3850/2010 (αρ. 34, 
35). 
β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το π.δ. 305/1996 (αρ. 12 παράρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 
8.5) και το π.δ. 304/2000 (αρ. 2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 
Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ. 
Άδεια κυκλοφορίασ. 
Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 
Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ). 
Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το π.δ. 305/1996 (αρ. 12, παράρτ. IV, μζροσ Β', τμιμα ΙΙ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το π.δ. 89/1999 (παράρτ. II, παρ. 2.1). 
Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 
Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, καλι 
λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των ελζγχων 
ςφμφωνα με το π.δ. 89/1999 (αρ. 4α παρ. 3 και 6). 
Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο βιβλίο 
ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/2003 (αρ. 3 και αρ. 4. παρ. 7). 
Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, τα 
οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφμενα 
μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου 
ζργου. 
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Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα : 
Κατεδαφίςεισ : 
Ν. 495/1976, π.δ. 413/1977, π.δ. 1073/1981 (αρ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/1991 (αρ. 7), ΥΑ 
31245/1993, ν. 2168/1993, π.δ. 396/1994 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/1994, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/1995 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/1996, π.δ. 
305/1996 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II, παρ. 11), ΚΥΑ 3329/1989 και θ τροπ. αυτισ: Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/2000, π.δ. 455/1995 και θ τροπ. αυτοφ π.δ. 2/2006, π.δ. 212/2006, ΥΑ 21017/84/2009. 
Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λ.π.), Αντιςτθρίξεισ:  
ν. 495/1976, π.δ. 413/1977, π.δ. 1073/1981 (αρ. 2-17, 40-42 ), Υ.Α. αρ. 3046/304/1989 (αρ. 8 - αςφάλεια 
και αντοχι κτιρίων, παρ. 4), ΚΥΑ 3329/1989 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/2000, ν. 2168/1993, 
π.δ. 396/1994 (αρ. 9 παρ.4 παράρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/1994, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροπ. αυτισ: 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/1995 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/1996, π.δ. 455/1995 και θ τροπ. αυτοφ: π.δ. 2/2006, 
π.δ. 305/1996 (αρ. 12, παράρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10). 
Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ - ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ. 
Ρ.δ. 778/1980, π.δ. 1073/1981 (αρ. 34-44), ν. 1430/1984 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993, π.δ. 
396/1994 (αρ. 9 παρ. 4 παράρτ. ΙΙΙ), π.δ. 155/2004, π.δ. 305/1996 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α παρ. 1, 10 
και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 4-6, 14). 
Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ: 
π.δ. 95/1978, π.δ. 1073/1981 (αρ. 96, 99, 104, 105), π.δ. 70/1990 (αρ. 15), π.δ. 396/1994 (αρ. 9 παρ. 4 
παράρτ. ΙΙΙ), Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 απόφ. 7568 Φ.700.1/1996, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/1999.  
Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κ.λ.π.), π.δ. 778/1980, π.δ. 
1073/1981 (αρ. 26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/1989, π.δ. 396/1994 (αρ. 9 παρ. 4 παράρτ. ΙΙΙ), π.δ. 305/1996 
(αρ. 12 παράρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12). 
Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 
(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και 
εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και 
ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6,00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ), ν. 495/1976, π.δ. 413/1977, π.δ. 
225/1989, ΚΥΑ 3329/1989 και θ τροπ. αυτισ: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/2000, ν. 2168/1993, π.δ. 396/1994 
(αρ. 9 παρ.4 παράρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροπ. αυτισ: Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/1995 και 
Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/1996, Υ.Α. 3009/2/21-γ/1994, π.δ. 455/1995 και θ τροπ. αυτοφ: π.δ. 2/2006, π.δ. 
305/1996 (αρ. 12 παράρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10). 
Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα 
(Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ, κ.λ.π. με χριςθ 
πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου), π.δ. 1073/1981 (αρ. 100), ν. 1430/1984 (αρ. 17), 
π.δ. 396/1994 (αρ. 9 παρ. 4 παράρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3131.1/20/95/1995, π.δ. 305/1996 (αρ.12, παράρτ. IV μζροσ Β 
τμιμα ΙΙ παρ. 8.3 και παρ. 13). 

29.8 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται δαπάνθσ του να τοποκετθκοφν τα απαιτοφμενα ςιματα και πινακίδεσ ςε 
όλεσ γενικά τισ κζςεισ που εκτελοφνται εργαςίεσ και να φροντίηει για τθ ςυντιρθςι τουσ. 

29.9 Ο ανάδοχοσ ευκφνεται αποκλειςτικά εξ’ ολοκλιρου ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που κα 
οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ. Επίςθσ ζχει αποκλειςτικά και εξ’ 
ολοκλιρου τισ ευκφνεσ του εργοδότθ για το κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου απαςχολοφμενο εργατοτεχνικό 
κλπ. προςωπικό, ςτθν περίπτωςθ που κα ςυμβεί ατφχθμα ςε αυτό. 

29.10 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανακοινϊςει αμζςωσ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία όλεσ τισ 
απευκυνόμενεσ ι κοινοποιοφμενεσ ςε αυτόν διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν, ςχετικά με μζτρα 
ελζγχου και αςφάλειασ ςε όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 

29.11 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το προςωπικό του ςτο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατθγορία 
εργαηομζνων Ταμεία Επικουρικισ Αςφάλιςθσ. Σε περίπτωςθ που ο οποιοςδιποτε εργαηόμενοσ δεν 
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υπάγεται ςτισ περί Ι.Κ.Α. διατάξεισ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τον αςφαλίςει ςε αναγνωριςμζνθ από το 
Κράτοσ αςφαλιςτικι εταιρία. 

29.12 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου. Το 
Μθτρϊο του Ζργου κα υποβάλλεται μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ και ςτθν πλιρθ μορφι του κα 
περιλαμβάνει απαραιτιτωσ τα αναφερόμενα ςτθν αρικ. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/7-6-2017 απόφαςθ του 
Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (ΦΕΚ Β' 1956). 

 
 
 
 

Άρκρο 30ο: Ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον ανάδοχο 
 

Στα γενικά ζξοδα και το γενικό όφελοσ του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι τοπογραφικζσ εργαςίεσ, που 

κα απαιτθκοφν για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ, κακϊσ και οι πικανζσ τροποποιιςεισ τθσ, ςε ςυνεργαςία 

πάντα με τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου Αλμωπίασ.  

Το κόςτοσ υποδοχισ από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ) ςε 

αδειοδοτθμζνθ μονάδα διαχείριςθσ ΑΕΚΚ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90) του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του 

τιμολογίου.  

Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου χϊρου από τθν 

παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα διαχείριςι τουσ. 

Οι ανωτζρω δαπάνεσ κεωροφνται ότι περιλαμβάνονται, κατά ανθγμζνο τρόπο, ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ 

του Αναδόχου.  

 
 
 

Άρκρο 31ο: Δθμοςιεφςεισ – Φφλαξθ του εργοταξίου, των υλικϊν και του ζργου – Προςταςία τθσ 
βλάςτθςθσ 

 

31.1 Απαγορεφεται αυςτθρά ςτον ανάδοχο να κάνει, χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ επιβλζπουςασ το 
ζργο Διεφκυνςθσ του Διμου Αλμωπίασ, οποιαδιποτε ανακοίνωςθ που να ζχει ςχζςθ με το ζργο. 

31.2 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζςει όςουσ φφλακεσ απαιτοφνται για τθ φφλαξθ του 
εργοταξίου, των υλικϊν και του ζργου μζχρι τθν προςωρινι παραλαβι του. 

31.3 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν τοποκζτθςθ κάδων απορριμμάτων ςε 
κατάλλθλεσ κζςεισ και για τθ διατιρθςθ των χϊρων εργαςίασ κακαρϊν και απαλλαγμζνων από άχρθςτα 
υλικά, κακϊσ επίςθσ και για τθν αποκικευςθ των προϊόντων κακαίρεςθσ ςε ειδικά containers μζχρι τθν 
απομάκρυνςι τουσ, ϊςτε να μθν παρεμποδίηονται θ λειτουργία των καταςτθμάτων και θ κίνθςθ των 
διερχομζνων. 

31.4 Ο ανάδοχοσ οφείλει να προφυλάςςει και να προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ, όπωσ δζνδρα και 
κάμνουσ που βρίςκονται ςτθν περιοχι του ζργου, εφόςον θ βλάςτθςθ αυτι δεν παρεμποδίηει τθν 
εκτζλεςθ του ζργου, κατά τθν κρίςθ του εργοδότου. Ο εργολιπτθσ κα είναι υπεφκυνοσ για κάκε 
αυκαίρετθ κοπι ι βλάβθ δζνδρων και κάμνων θ οποία κα προκλθκεί από κακό χειριςμό των 
μθχανθμάτων, εναπόκεςθ υλικϊν, κ.λ.π. 
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Άρκρο 32ο: Ζκπτωςθ αναδόχου – Διακοπι εργαςιϊν – Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

32.1 Σφμφωνα με το άρκρο 160 του ν. 4412/2016, εάν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ 
από τθν εργολαβία. Θ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ και οι ςυνζπειεσ για τον ανάδοχο κακορίηονται από τισ 
υπόλοιπεσ παραγράφουσ του ιδίου άρκρου. 

32.2 Θ διαδικαςία και οι ςυνζπειεσ τθσ διακοπισ εργαςιϊν και διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ είτε από 
υπαιτιότθτα αναδόχου είτε από υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ διζπονται από τισ διατάξεισ του 
άρκρου 161 του ν. 4412/2016. 

 
 
 

Άρκρο 33ο: Ενςτάςεισ – Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 
 

33.1 Κατά των πράξεων ι παραλείψεων τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ που προςβάλλουν ζννομο 
ςυμφζρον του αναδόχου χωρεί ζνςταςθ που κατατίκεται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. Οι διατάξεισ που 
διζπουν τα κζματα τθσ Διοικθτικισ επίλυςθσ ςυμβατικϊν διαφορϊν περιζχονται ςτο άρκρο 174 του                 
ν. 4412/2016. 

33.2 Θ δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 175 του ν. 4412/2016. 

33.3 Θ διαιτθτικι επίλυςθ διαφορϊν διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 176 του ν. 4412/2016. 

 
 
 

Άρκρο 34ο: Αςφαλίςεισ για ατυχιματα – Αςφάλιςθ ζργου 
 

34.1 Θ αςφάλιςθ του ζργου, και ςυγκεκριμζνα για το ςφνολό του, κατά παντόσ κινδφνου, 
περιλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων ηθμιϊν από ανωτζρω βία, είναι υποχρεωτικι (παρ. 4 άρκρου 
144 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει). 
Κάκε ζργο αςφαλίηεται ωσ προσ τισ υλικζσ ηθμιζσ και απϊλειεσ και τισ αςτικζσ ευκφνεσ για ςωματικζσ 
βλάβεσ και απϊλειεσ ι ηθμιζσ περιουςίασ τρίτων, όπωσ ορίηεται: 
Αςφάλιςθ ζργου ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, υλικισ ηθμιάσ ι καταςτροφισ μερικισ ι ολικισ κατά τισ 
περιόδουσ εκτζλεςθσ και ςυντιρθςθσ του ζργου. 
Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο και για ςυνεπακόλουκεσ ψυχικι οδφνθ, θκικι 
βλάβθ ι και αςκζνεια τρίτων και για απϊλεια ι ηθμιά περιουςίασ που ανικει ςε τρίτουσ κατά τισ 
περιόδουσ εκτζλεςθσ και ςυντιρθςθσ του ζργου. 
Αςφάλιςθ διαςταυροφμενθσ αςτικισ ευκφνθσ των ςυντελεςτϊν του ζργου ζναντι αλλιλων για υλικζσ 
ηθμιζσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία και για ςωματικζσ βλάβεσ ςε περιόδουσ εκτζλεςθσ του ζργου. 
Αςφάλιςθ κατά παντόσ κινδφνου εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και μθχανικοφ εξοπλιςμοφ που κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του ζργου. 
Αςφάλιςθ υφιςτάμενθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του κυρίου του ζργου ζναντι υλικϊν ηθμιϊν κατά τθν 
περίοδο εκτζλεςθσ του ζργου που οφείλονται ςτθν καταςκευι του ζργου. 
Αςφάλιςθ τθσ εργοδοτικισ ευκφνθσ του αναδόχου ζναντι του απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά τισ 
περιόδουσ εκτζλεςθσ και ςυντιρθςθσ του ζργου. 

Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ 
υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Αναδόχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ του ζργου, ιδιαίτερα ςε ότι 
αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ απαλλαγζσ, εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, 
προνόμια, περιοριςμοφσ, κτλ., και ο Ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ 
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των ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των προαναφερομζνων 
αςφαλιςτθρίων. 
Οι γενικοί όροι αςφάλιςθσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από το ν. 489/1976 και το    
Ρ.Δ. 237/1986, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από τουσ όρουσ του 
αςφαλιςτθρίου. 
34.2 Τα ελάχιςτα όρια κάλυψθσ τθσ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων κα πρζπει να είναι ςωματικζσ βλάβεσ ι 
κάνατοσ 200.000 €/άτομο, 1.000.000 €/περιςτατικό (ομαδικό ατφχθμα) και υλικζσ ηθμιζσ (κετικζσ και 
αποκετικζσ) 300.000 €/περιςτατικό. Το ανϊτατο ακροιςτικό όριο για όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
αςφάλιςθσ κα είναι τουλάχιςτον το ποςό των 1.200.000 € διπλαςιαηόμενο ςτισ περιπτϊςεισ ζργων 
προχπολογιςμοφ πάνω από το ποςό των 15.000.000 €. Τα ανωτζρω όρια μποροφν να αναπροςαρμόηονται 
με κοινι απόφαςθ του υπουργοφ ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του υπουργοφ Ανάπτυξθσ. 

34.3 Το Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο ςε νόμιμθ ιςχφ κα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο ςτον Κφριο του Ζργου 
το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου μαηί με τθν απόδειξθ 
πλθρωμισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ των αςφαλίςτρων. Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ τθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. Για τουσ πρϊτουσ δζκα πζντε 
(15) μινεσ τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ κα καλφπτονται ηθμίεσ κτλ. ςτο ζργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται 
ςτθν περίοδο καταςκευισ ι που προκαλοφνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν 
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ. 
 
 
 
 

Άρκρο 35ο: Ειδικοί όροι εκτελζςεωσ του ζργου 
 

35.1 Δε κα πραγματοποιοφνται οχλοφςεσ εργαςίεσ κατά τισ ϊρεσ κοινισ θςυχίασ. 

35.2 Κατά τισ εργαςίεσ κακαιρζςεων κα πρζπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν 
αποφυγι διαρροισ ςκόνθσ ςε άλλουσ πλθν του εργοταξίου χϊρουσ. 
35.3 Κατά τισ εργαςίεσ απόρριψθσ υλικϊν και φορτοεκφορτϊςεων ο εργολάβοσ οφείλει να εξαςφαλίηει 
τθν απρόςκοπτθ κίνθςθ πεηϊν και τροχοφόρων και να τθν ρυκμίηει με υπαλλιλουσ του και κατάλλθλεσ 
πινακίδεσ. 

35.4 Απαγορεφεται θ ρίψθ υλικϊν από ψθλά, εκτόσ εάν υπάρχει επιτθρθτισ που κα φροντίηει να 
φράςςεται ο επικίνδυνοσ χϊροσ, να προςζχει μθν πλθςιάςει κανείσ και να κανονίηει πότε κα αρχίςει ι 
ρίψθ, άρκρο 90 του π.δ. 1073/1981. 

35.5 Τα υλικά αποξθλϊςεων κα απομακρφνονται από τον χϊρο του ζργου, με ευκφνθ και δαπάνεσ του 
αναδόχου, χωρίσ καμία πρόςκετθ αποηθμίωςι του. Τα υλικά αποξιλωςθσ που κρικοφν - από τον 
επιβλζποντα - επαναχρθςιμοποιιςιμα κα παραδίδονται ςτο Διμο Αλμωπίασ. 

35.6 Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ εργαςίασ υπερωριακισ ι κατά τισ αργίεσ ι νυχτερινισ ςφμφωνα με αυτά που 
ορίηει ο Νόμοσ. Σε περίπτωςθ εκτζλεςθσ τζτοιασ εργαςίασ ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει πρόςκετθ 
αμοιβι. Κατά τθν εκτζλεςθ μιασ τζτοιασ εργαςίασ ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί όλουσ του Νόμουσ 
και Κανονιςμοφσ που αναφζρονται ςτθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω εργαςίασ. Ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να ειδοποιεί ζγγραφα πριν από είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ τουλάχιςτον τον επιβλζποντα 
μθχανικό για τθν πρόκεςι του να δουλζψει υπερωριακά ι ςε θμζρεσ αργίασ. 

35.7 Αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςισ τουσ, ο ανάδοχοσ ζχει 
υποχρζωςθ να επιςθμάνει το εργοτάξιο και να τοποκετιςει ιδιαίτερθ ςιμανςθ ακόμθ και φωτεινι και 
προςτατευτικό περίφραγμα ςτα επικίνδυνα ςθμεία του ζργου. 
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35.8 Οι εργαςίεσ εκςκαφϊν ςε κζςεισ που υπάρχουν εγκαταςτάςεισ εναζριων ι υπογείων δικτφων 
(φυςικό αζριο) γενικά, πρζπει να εκτελοφνται με τθ μεγαλφτερθ προςοχι για να αποφευχκοφν ηθμίεσ ι 
ατυχιματα, για τα οποία ο ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ. Για το ςκοπό αυτό ο ανάδοχοσ 
πρζπει να μεριμνιςει με δαπάνεσ του και ερχόμενοσ ςε επαφι με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και 
Οργανιςμοφσ να εφοδιαςτεί με τα απαραίτθτα διαγράμματα και τα ςχετικά ςτοιχεία για να προχωριςει, 
παρόντων και αρμοδίων υπθρεςιακϊν παραγόντων, ςε δοκιμαςτικι εκςκαφι για τθν επιςιμανςθ των 
αγωγϊν των δικτφων και ςε ςυνζχεια ςτθν αποκάλυψι τουσ, όπου απαιτείται αναδιάταξι τουσ. 

35.9 Κατά τθν κρίςθ τθσ επιβλζπουςασ το ζργο Δ/νςθσ του Διμου Αλμωπίασ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται με 
δαπάνεσ του να τοποκετιςει πινακίδα ζργου που κα αναφζρει τον τίτλο του ζργου, το όνομα του Κυρίου 
του Ζργου, των ςυνεργατϊν του, το όνομα του Αναδόχου, των μελετθτϊν και των ςυνεργατϊν του. 
Οι δαπάνεσ για τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ των πινακίδων κεωροφνται ανθγμζνεσ ςτο Τιμολόγιο τθσ 
μελζτθσ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ για τθν τοποκζτθςθ των 
πινακίδων. 

 
 

35.10 Για κάκε διακοπι τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ 
του ζργου, ο ανάδοχοσ πρζπει προθγοφμενα να ςυνεννοείται με τα αρμόδια τμιματα τθσ Αςτυνομίασ 
(Τροχαίασ κίνθςθσ), κακϊσ και τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου. 

35.11 Θ ζκδοςθ και εξαςφάλιςθ όλων των απαιτοφμενων αδειοδοτιςεων ανικει ςτισ υποχρεϊςεισ του 
αναδόχου. 

35.12 Ο Ανάδοχοσ οφείλει με δαπάνεσ του να τοποκετιςει τθν κατάλλθλθ περίφραξθ, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ, γφρω από τουσ χϊρουσ των εργαςιϊν και να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα 
αςφάλειασ, ϊςτε να μθν προκαλείται ο οποιοςδιποτε κίνδυνοσ, κακϊσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν και ςε 
ςχολικά ςυγκροτιματα εν λειτουργία. 

35.13 Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τον 
απαραίτθτο εξειδικευμζνο εξοπλιςμό, τον οποίο κα περιγράψει αναλυτικά ςε Ζκκεςθ που κα υποβάλλει 
ςτθν Υπθρεςία ςυνθμμζνθ με το Χρονοδιάγραμμα του ζργου. 

35.14 Επίςθσ ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςυμπεριλαμβάνεται και θ υποβολι όλων των απαιτοφμενων 
επιμζρουσ πιςτοποιθτικϊν του τοποκετοφμενου Θ/Μ εξοπλιςμοφ και οικοδομικοφ εξοπλιςμοφ – υλικϊν, 
ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

 
 
 

Άρκρο 36ο: Διάφορα κζματα 
 

36.1 Θ υπό του αναδόχου υποβολι προςφοράσ και υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ Εργολαβίασ υπζχει τθν 
ζννοια τθσ ρθτισ και ανεπιφφλακτθσ διλωςθσ ότι παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ του από το άρκρο 388 
του Αςτικοφ Κϊδικα για μερικι ι ολικι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ ι τροποποίθςθ των υποχρεϊςεων, που 
ανζλαβε με αυτιν, ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ι απρόβλεπτθσ μεταβολισ των περιςτατικϊν ςτα οποία 
ςτθρίχκθκε, ακόμα και εάν από τθν μεταβολι αυτι, ι εκτζλεςθ του ζργου ζγινε τυχόν επαχκισ για τον 
ανάδοχο. 

36.2 Πλα τα Συμβατικά Στοιχεία αποτελοφν ιδιοκτθςία του εργοδότθ και για το λόγο αυτό δεν επιτρζπεται 
θ χρθςιμοποίθςι τουσ από οποιονδιποτε λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό ι από τον ανάδοχο ςε 
οποιοδιποτε άλλο ζργο. 



 

30 

36.3 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία πριν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αποξθλϊςεων, 
κακαιρζςεων, κατεδαφίςεων, κ.λ.π., επικυρωμζνο αντίγραφο ςφμβαςθσ με εγκεκριμζνο ςφςτθμα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 - ΦΕΚ Β' 1312). 

 
 
 
 

Άρκρο 37ο: Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ 
 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι: 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ αςφαλτόςτρωςθ αγροτικϊν οδϊν ςυνολικοφ μικουσ 1,55 χλμ 
ςτθν αγροτικι περιοχι «Βρομότοποσ» Β-ΒΑ τθσ τοπικισ κοινότθτασ Άνω Γαρεφείου του Διμου Αλμωπίασ. 
Τα βαςικά γεωμετρικά χαρακτθριςτικά οριηοντιογραφίασ και μθκοτομισ και τυπικισ διατομισ 
διατθροφνται ςχεδόν αναλλοίωτα ακολουκϊντασ παράλλθλα τθν κεωρθτικι κατάςταςθ από τισ οριςτικζσ 
διανομζσ του Υπουργείου Γεωργίασ. Θ ςχετικι μελζτθ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ ΟΜΟΕ και 
τθν εγκφκλιο 41/18-11-2005 (α.π.ΔΜΕΟ/α/ο/2006) του ΥΡΕΧΩΔΕ (νυν Υπ. Υποδομϊν & Μεταφορϊν) για 
κατθγορίεσ οδοφ AV. 
 
Οι παρεμβάςεισ αφοροφν κυρίωσ εργαςίεσ κακαριςμοφ φυτικϊν, εκςκαφισ χαλαρϊν εδαφϊν, μικροφ 
βακμοφ αμμοχαλικοςτρϊςεισ για τθν προςαρμογι των υφιςτάμενων γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε 
αυτά τθσ μελζτθσ, οδοςτρωςίεσ (υπόβαςθ και βάςθ) και καταςκευι αςφαλτοτάπθτα. 
 

 
Αριδαία,15/10/2020 

 

 

 

 

Η ΤΝΣΑΚΣΡΙΑ 

 

 
 

 

 

 

 

ΜΗΣΚΑ ΟΤΛΣΑΝΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 

 

 
 

 

ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Γ/ ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 
 

 
 

 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΠΦΩ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
 

 

 
 
 
 

                                                 
1 Συμπληρώνονται τα ςτοιχεία τησ αναθέτουςασ αρχήσ. Επιςημαίνεται ότι οι αναθέτοντεσ φορείσ δύνανται 

να χρηςιμοποιούν το παρόν τεύχοσ διακήρυξησ για τισ ςυμβάςεισ που αναθέτουν ςύμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

2 Αναγράφεται ο κωδικόσ ταυτοποίηςησ τησ διατιθέμενησ πίςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενάριθμου έργου ςτο ΠΔΕ 
ή κωδικόσ πίςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορέα υλοποίηςησ). Σε περίπτωςη 
ςυγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρουσ τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ, αναγράφεται και ο τίτλοσ του 
Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ του ΕΣΠΑ ή άλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από πόρουσ ΕΕ προγράμματοσ 
ςτο πλαίςιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 
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