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ΑΡΘΡΟ 1
ν 

: Αληηθείκελν θαη εηδηθό ζπκβαηηθό ρξεκαηηθό αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο. 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη «ΑΡΘ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΘΣΑ Ε ΚΑΣΟΛΙΘΕΝΣΑ ΣΜΘΜΑΣΑ 
ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ   ΟΔΩΝ ΣΙ Σ.Κ. ΗΕΡΜΠΙΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΤΑ». 
 

1.1. Τα είδε θαη νη πνζφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη πεξηέρνληαη ζην πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο.  
   Σπκβαηηθέο δε ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο. 

1.2. Αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη, ε θαηά ηελ πξνζθνξά, αμία ηνπ 
έξγνπ ΣΠ, απμεκέλε κε πνζά γηα γεληθά έμνδα θαη εξγνιαβηθφ φθεινο, απξφβιεπηεο δαπάλεο 
θαη απνινγηζηηθή δαπάλε αζθάιηνπ (εθφζνλ ππάξρεη). Τα πνζά απηά είλαη αλάινγα πξνο ηα 
αξρηθά πξνβιεθζέληα κεησκέλα θαηά ην πνζνζηφ έθπησζεο ηεο εξγνιαβίαο.  

 
Η ζπλνιηθή θαηά ηελ πξνζθνξά δαπάλε ηνπ έξγνπ είλαη ην αξρηθφ ζπκβαηηθφ αληηθείκελν φπσο 
νξίδεηαη αλσηέξσ πξνζαπμεκέλν κε πνζφ γηα αλαζεψξεζε θαη ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 
(1) Γεληθψο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ έρνπλ εθαξκνγή: 

i. Oη εγθξηζείζεο 440 ΔΤΔΠ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε 
ηνπ ΥΠΔΚΑ  θαη ηελ αξηζκ 26/4-10-2012 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 
Έξγσλ 

ii. Η ΚΥΑ νηθ. 41020/819/25.09.2012 (ΦΔΚ 2776/15.10.2012 ηεχρνο Β’) Καζνξηζκφο ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα εζσηεξηθά δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 30 (εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο) ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ 
Καλνληζκνχ. 
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iii. H  ππ΄αξηζκ. Γ.Κ.Π./νηθ/1211 Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ (ΦΔΚ 2524 Β/16.08.2016) κε ηελ νπνία αλαζηέιιεηαη ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή 
πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΤ – ΔΤΔΠ), κέρξηο φηνπ 
απηέο αληηθαηαζηαζνχλ θαη πινπνηεζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο επηθαηξνπνίεζήο 
ηνπο. 

iv. Τα «Δπξσπατθά Πξφηππα», φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
Τππνπνίεζεο (CΔΝ).  

v. Τα δηεζλή πξφηππα, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Τππνπνίεζεο (ISO). 
vi. Οη Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΟΤ), θαλνληζκνί θαη πξφηππα θαη νη άιιεο δηαηάμεηο 

(λφκνη, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εγθχθιηνη θηι.) πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΠΤΠ έξγσλ νδνπνηίαο έθδνζεο 1966 θαη εληεχζελ ηεο ηέσο 
Γ/λζεο Γ3β ηνπ ηέσο Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ησλ κε θαηαξγεζεηζψλ ΠΤΠ 
νδνπνηίαο (θσδηθνπνίεζε 1964) ηεο ηέσο Γ/λζεο Γ3β ηνπ ηέσο Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ 
Έξγσλ. Σε πεξίπησζε πνχ νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ή/θαη πξφηππα δηαθέξνπλ απφ ηα 
αληίζηνηρα Δπξσπατθά ηφηε ηζρχνπλ απηά πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή Τππνπνίεζεο (CΔΝ). 

(2) Γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνχο θαη 
πξφηππα, κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ελαιιαθηηθά εζληθά θαη δηεζλή 
πξφηππα: 
vii. Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (ΔΛΟΤ, ΠΤΠ θηι.) 
viii. Γεξκαληθνί θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο (DΙΝ, VDΔ) 
ix. Βξεηαληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (ΒS) 
x. Γαιιηθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (AFΝOR) 
xi. Ακεξηθαληθέο πξνδηαγξαθέο (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 
Πάλησο αλ ηπρφλ ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ππάξρνπλ φξνη, δηαηάμεηο, πεξηνξηζκνί ή θαη 
αξηζκεηηθά φξηα πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε φζα νξίδνληαη ζηε Γεληθή ή Δηδηθή ΤΣΥ ή ζηα ινηπά 
ζπκβαηηθά ηεχρε γηα ην ίδην ζέκα, ζα ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη δηαηάμεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 
θαηά ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε ή, εθφζνλ δελ νξίδεηαη εθεί, ζηε ΓΣΥ. 

(3) Κάζε επηκέξνπο πξφηππν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαζ' νινθιεξία θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη 
ππεχζπλνο ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ή ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, ψζηε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο πνηφηεηαο. 

(4) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έξγα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ηζρπφλησλ 
θαλνληζκψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο Δγθπθιίσλ θαη Απνθάζεσλ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ (φπσο π.ρ. ν 
θαλνληζκφο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ν θαλνληζκφο θφξηηζεο δνκηθψλ έξγσλ θηι). 

(5) Δθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φια ηα πξφηππα θαη θαλνληζκνί πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, 
ζα πξέπεη λα είλαη ζηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπο σο πξνο ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ 
ππφςε έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 : πκβαηηθά ηνηρεία ηνπ Έξγνπ 

 
Σπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ νξίδνληαη θαηά ζεηξά απηά πνπ αλαθέξνληαη  ζηε Γηαθήξπμε . Τα ηεχρε 
ηεο δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ πνχ 
πεξηέρνληαη ζ’ απηά, ε ζεηξά ηζρχο ηνπο είλαη πάληα απηή πνχ αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε 
Γεκνπξαζίαο, θαζψο θαη ηα παξαθάησ. 
1. Τν ζπκθσλεηηθφ 
2. Η Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 
2. Τν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
3. Τν Πεξηγξαθηθφ ηηκνιφγην ηεο κειέηεο  
5. Ο πξνυπνινγηζκφο κειέηεο. 
6. Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ . 
7. Η ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

http://segm.gr/wp-content/uploads/2016/08/APOFASH_OIK.-1211_2016_FEK-2524%CE%92_16.8.2016.pdf
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8. Τν ηεχρνο ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  
9. Η Τερληθή Πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 
10.  Η Τερληθή κειέηε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ζρέδηα, ηεχρε θ.ι.π) 
11. Τν ρξνλνδηάγξακκα- πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ 

Υπεξεζία. 
12. Η Αλάιπζε ηηκψλ θαη ηα αληίζηνηρα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα γηα ηελ πεξίπησζε ζπληάμεσο 

πξσηνθφιισλ θαλνληζκψλ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ. 
 
Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν: 
(1) Οη εγθεθξηκέλεο ΔΤΔΠ 
(2) Oη ππφινηπεο απφ ηηο εγθξηζείζεο 440 ΔΤΔΠ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-
2012 Απφθαζε ηνπ ΥΠΔΚΑ  θαη ηελ αξηζκ 26/4-10-2012 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα 3 ηνπ Πεξηγξαθηθνχ Τηκνινγίνπ 
(3) Τα εγθεθξηκέλα εληαία Τηκνιφγηα ΦΔΚ 363Β / 19 Φεβξνπαξίνπ 2013 
(3) Οη Δπξσθψδηθεο. 
(4) Οη Πξφηππεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Τ.Π.) ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. Υ.Γ.Δ.).  
(5) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Τ. θαη I.S.O. 
 

ΑΡΘΡΟ  4
ν
 : ύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 
4.1. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 105 θαη 135 ηνπ Ν.4412/2016, απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.. Η ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε βάζε 
ηελ εγθξηηηθή απφθαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα κε ηα νπνία δηελεξγήζεθε ε δεκνπξαζία. Τν έγγξαθν 
ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ θαη φρη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα.  

4.2. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζέιζεη ζην Γήκν Μεζζήλεο  γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016 μέζα ζε 

προθεζμία είκοζι (20) ημερών από ηην κοινοποίηζη ηης ζχεηικής πρόζκληζης. Η πξφζθιεζε 
γίλεηαη καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο θαιήο εθηειέζεσο.  

4.3.. Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν4412/2016.  
 
4.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ 
αθξηβή δηεχζπλζή ηνπ. Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θάζε κεηαβνιή ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 
Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο, 
επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο.  
 Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηνξίζεη αληίθιεην ηνπ θαη απνδεθηφ απφ ηελ Υπεξεζία. 
 
 

ΑΡΘΡΟΝ 5
ν
 : Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 
5.1 Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ 
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πξνθχπηεη έλεθα ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, φπσο 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016. Τν χςνο ηεο εγγπεηηθήο θαιήο 
εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ έσο 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 
  
5.2  Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαιεθζεί απφ θνηλνπξαμία, έρνπλ ηζρχ θαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο ησλ 
άξζξσλ 167 θαη 140 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ αθνξνχλ ζηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ζηελ επζχλε 
ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ  απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζην δηνξηζκφ εθπξνζψπνπ θαη αλαπιεξσηνχ 
απηνχ, ηεο θνηλνπξαμίαο, σο θαη ζηνλ ηξφπν αληηθαηάζηαζεο απηψλ, ζηνλ ηξφπν ζπλέρηζεο ησλ 
εξγαζηψλ αλ ππάξμεη πηψρεπζε ή ζάλαηνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο θ.ι.π.  

 
5.3  Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 
θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ, ή ζηα θξάηε – κέξε 
ηεο Σπκθσλίαο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην 
Ν.2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ 
επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Τακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ, ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ, 
ζχκθσλα ην άξζξν 157 παξ. 4 ηνπ Ν.4281/08-08-2014 (ΦΔΚ ηεχρνο Α΄160). 
 

ΑΡΘΡΟΝ  6
ν 

: Πξόγξακκα θαηαζθεπήο – Πξνζεζκία - Γηεύζπλζε ηνπ έξγνπ από 
πιεπξάο αλαδόρνπ 

 

6.1 Τν έξγν ζα εθηειεζζεί ζε   ΣΡΕΙ  (3) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΤ ΜΗΝΕ  
6.2 Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο  κε αλαζεψξεζε δελ αλαγλσξίδεηαη παξά κφλν γηα 

ιφγνπο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε.  
Η παξάηαζε  ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016  
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ(Φξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έξγνπ ), ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο 
ηεο παξνχζεο Δ.Σ.Υ. πνπ ζα  ππνβιεζεί ζηελ Υπεξεζία πνπ δηεπζχλεη ην έξγν κέζα ζε  
πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ.  
Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη 
κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα 
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ, 
κέζα ζηα φξηα ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 
145 ηνπ Ν.4412/2016. Τν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 
έξγνπ. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη 
πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ 
απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ 
θαη απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ  

6.3 Τν ελ ιφγσ πξφγξακκα θαηαζθεπήο θιηκαθψλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη  ζην 
παξφλ άξζξν γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θιπ. θαη ζπληάζζεηαη κε βαζηθή επηδηψμε ηνλ 
ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο απφδνζε θαηά ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ 
ηνπ έξγνπ. 

6.4  Τν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Τν 
ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο 
εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Τν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή 
ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά 
εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε.  
Σε έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000,00) € είλαη ππνρξεσηηθή ε 
ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο δηθηπαθήο αλάιπζεο (παξ.3 ηνπ 
άξζξνπ 145, Ν.4412/2016).  
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Τν παξαπάλσ δηάγξακκα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε απηά πνπ παξέρνληαη ζην άξζξν 145 ηνπ 
Ν.4412/2016 ζε φηη αθνξά ην κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ αλάιπζεο εθπαίδεπζεο, 
γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

6.5 Η Γηεχζπλζε ηνπ Έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλάδνρνπ ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ηνπ γίλεηαη απφ 
ζπγθεθξηκέλα ηνπ Δξγνηαμίνπ ζα πξνΐζηαηαη Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο ή πηπρηνχρνο 
Μεραληθφο Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ή πηπρηνχρνο κεραληθφο έξγσλ ππνδνκήο 
Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α.Τ.Δ.Ι) ή ηνπνγξάθνο κεραληθφο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο 
(Α.Τ.Δ.Ι).  
O Πξντζηάκελνο ηνπ Δξγνηαμίνπ ζα παξεπξίζθεηαη θαζεκεξηλά ζην έξγν. 
Μέζα ζε δέθα ήκεξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη 
ζηελ Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία έγγξαθν κε ηνλ ελ ιφγσ νξηζκφ ηνπ “επί ηνπ έξγνπ κεραληθνχ” κε 
ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ, έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ, 
ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (αλ απαηηείηαη), ε επηζηεκνληθή & επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία 
θαζψο επίζεο θαη κηα Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/85 ηνπ ελ ιφγσ ηερληθνχ φηη απνδέρεηαη 
ηελ αλάζεζε. Η Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα κελ απνδερηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ 
ηερληθνχ απηνχ φηαλ εηθάδεηαη βάζηκα ε αλεπάξθεηα ηνπ. 
Ο νξηζκφο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ σο “επί ηνπ έξγνπ κεραληθνχ” δελ απνθιείεη λα ηνπ 
αλαηεζνχλ παξάιιεια θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Σπληνληζηή Αζθάιεηαο & Υγηεηλήο, θαζψο επίζεο 
θαη θαζήθνληα εθπξνζψπεζεο ηνπ Αλάδνρνπ._ 
 

ΑΡΘΡΟ 7ν Πξόγξακκα Πνηόηεηαο έξγνπ (ΠΠΔ) 

 
Γηα ην έξγν δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε ΠΠΔ, δηφηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δελ 
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 1.500.000 € (ρσξίο ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο 
ΓΙΠΑΓ/611/01 – ΦΔΚ 1013Β/2-8-01 θαη ΓΙΠΑΓ/501/03-ΦΔΚ928Β/4-7-03, θαη ην άξζξν 158 ηνπ 
Ν. 4412/16. 
Αλ ν Αλάδνρνο έρεη ήδε εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπηρείξεζε ηνπ Σχζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 
εγθεθξηκέλν απφ αλαγλσξηζκέλν Διιεληθφ ή αιινδαπφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο, είλαη 
ππνρξεσκέλνο εληφο δέθα (10) ήκεξσλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο λα ην πξνζθνκίζεη 
ζηελ Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία ζε δπν αληίγξαθα 
 

ΆΡΘΡΟ 8ν.  Λήςε γλώζεο ηνπηθώλ εδαθηθώλ ζπλζεθώλ 

 
Ο Αλάδνρνο ζαλ δηαγσληδφκελνο, πξηλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νθείιεη λα έρεη 
πξνβεί ζε επί ηφπνπ επίζθεςε, εμέηαζε θαη ελδερνκέλσο έξεπλα θάζε είδνπο, ησλ γεληθψλ θαη 
ηνπηθψλ  ζπλζεθψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο πεγέο 
ιήςεο πιηθψλ, ηηο δπλαηέο ζέζεηο ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο απφζεζεο ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δπλαηφηεηα 
εμαζθάιηζεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γεληθά, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ 
πξνζπέιαζεο, ηηο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ηηο ζπλζήθεο ππφγεησλ πδάησλ, 
πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο, ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ θιπ. 
 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο, ζαλ δηαγσληδφκελνο θαη πξηλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
νθείιεη λα έρεη πξνβεί ζε πιήξε εμέηαζε θαη λα έρεη πιήξε γλψζε ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ, 
ψζηε λα ζρεκαηίζεη ίδηα γλψκε, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
Η ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ζεκαίλεη φηη έρεη πξνβεί ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εμέηαζε 
θαη έξεπλα θαη φηη απνδέρεηαη φηη ηα ζρεηηδφκελα κε ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, 
κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ κε ηηο παξαδνρέο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε, ηεο νπνίαο έρνπλ ιάβεη γλψζε. Ο Αλάδνρνο 
ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ρσξίο θακία πξφζζεηε 
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απνδεκίσζε πέξαλ απηήο πνπ πξνβιέπεη ζπκβαηηθφ ηνπ Τηκνιφγην  , νπνηαδήπνηε αλάγθε θαη 
αλ πξνθχςεη εθ ησλ πζηέξσλ. 
 
Δθφζνλ, παξά ηαχηα, ν Αλάδνρνο πξνηείλεη γξαπηά θαη αηηηνινγεκέλα γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, 
αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο πνπ νθείινληαη ζηηο ηνπηθέο εδαθηθέο ζπλζήθεο θαη ε 
Δπηβιέπνπζα Υπεξεζία απνδερζεί ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ηφηε νθείιεη λα πξνβεί ζε κειέηε 
ηξνπνπνίεζεο θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, πάληα κεηά απφ έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο 
Δπηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο. Γηα ηελ κειέηε θαη ηηο εξγαζίεο απηέο ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη 
νπδεκηάο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. 

 
Φαξάμεηο – δηαηνκέο – επηκεηξήζεηο 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ραξάμεη θαη λα ζεκάλεη κε δαπάλεο ηνπ ηηο γξακκέο πνπ 
θαζνξίδνπλ ηα έξγα πνπ ζα εθηειεζζνχλ, ηνπνζεηψληαο φια ηα αλαγθαία ζήκαηα γηα ηελ 
ππφδεημε ηεο δηεχζπλζεο θαη ησλ νξίσλ θάζε έξγνπ. Δπίζεο, νθείιεη λα δηαζέζεη ζηνλ 
Δξγνδφηε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ραξάμεσλ, θαζψο θαη ηα εξγαιεία 
θαη πιηθά (π.ρ. ζεκαληήξαο, αθφληηα, παζζάινπο ράξαμεο, ηαρχκεηξν, ρσξνβάηε 
θιπ).παξνπζία  ηνπ Δπηβιέπνληα θαη εθπξνζψπνπ ηεο Υπεξεζίαο, ζα πξνβεί ζηελ αθξηβή 
απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ ινηπψλ ζέζεσλ, ζηηο νπνίεο κε βάζε ηα ζρέδηα 
πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ησλ ηερληθψλ θαη αθφκα, ζηε ιήςε δηαηνκψλ ζηηο ζέζεηο ηεο κειέηεο ή 
θαη ππθλφηεξα. Δπίζεο ζα πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε, επηζήκαλζε θαη εμαζθάιηζε ηεο 
πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο (REPER ), απ' ηελ νπνία ζα εμαξηεζνχλ φιεο νη εξγαζίεο. 
Οη δηαηνκέο πνπ ζα ιεθζνχλ ζα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ Δπηβιέπνληα, θαη ηνλ Αλάδνρν. Δάλ ν 
ηειεπηαίνο δηαθσλεί ππνγξάθεη κε επηθχιαμε θαη ππνβάιιεη, κέζα ζε 5 εκέξεο, ηηο ελζηάζεηο 
ηνπ ζηελ Υπεξεζία, ε νπνία θαη απνθαζίδεη. 
Δάλ ν Αλάδνρνο αξλεζεί λα ρνξεγήζεη ηα αλαγθαία κέζα γηα ηηο εξγαζίεο επαιήζεπζεο ησλ 
ραξάμεσλ θαη πςνκεηξήζεσλ, θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο ν Δξγνδφηεο ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ 
θαη ηηο παξαθξαηεί απφ ηνλ 1ν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ.__ 

 

ΆΡΘΡΟ  9ν : Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ –Δπίβιεςε από ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία  

 
Η Γηνίθεζε ηνπ Έξγνπ, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο απηνχ αζθνχληαη απφ ηελ αξκφδηα 
ηερληθή ππεξεζία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Υπεξεζία) 
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 136 ηνπ Ν.4412/2016 , ν δε Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηε Σχκβαζε θαη ηηο δηαηαγέο ηεο Δπίβιεςεο. 
Η Δπίβιεςε απνζθνπεί ζηελ πηζηή εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο Σχκβαζεο θαη 
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 
Η Δπίβιεςε κπνξεί λα αζθεζεί θαη εθηφο ησλ ζηελψλ νξίσλ ηνπ Έξγνπ επεθηεηλφκελε θαη ζε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ρψξν θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην Έξγν 
(ιαηνκεία,  αζθαιηηθά ζπγθξνηήκαηα, εξγνηάμηα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, κεραλνπξγεία, 
ζπγθξνηήκαηα θνπήο & δηακφξθσζεο ζηδεξνπιηζκνπ θιπ). 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο Δπίβιεςεο θαη 
ζε φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ρψξνπο παξακέλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο,  ηφζν γηα ηελ αζηηθή φζν θαη ηελ πνηληθή επζχλε, αλαθνξηθά κε ηα αηπρήκαηα πνπ 
ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Δπηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
Η Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε θάζε ππαιιήινπ ηνπ 
Αλαδφρνπ ή εξγαηνηερλίηε, ν νπνίνο είηε απείζεζε είηε έδεημε αζέβεηα πξνο ηνπο 
αληηπξνζψπνπο ηεο ή άιισλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηελ άζθεζε ειέγρσλ, είηε 
ζπκπεξηθέξζεθε θαηά ηξφπν πνπ ζίγεη ην θχξνο ησλ ππαιιήισλ. 
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Η άζθεζε απφ ηελ Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Υπεξεζία ηεο επίβιεςεο ησλ έξγσλ δελ 
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ή ηνπο θείκελνπο Νφκνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ  10
ν
 : Τπέξβαζε πξνζεζκηώλ - Πνηληθέο ξήηξεο. 

 
10.1 Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
148 ηνπ Ν.4412/2016.  

10.2  Η πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη 
επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε 
ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο 
εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε 
είθνζη ηνηο εθαηφ(20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην 
πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ηπρφλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηε 
ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξν 148 παξ. 2 ηνπ Ν.4412/2016).  

10.3 Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο θαη 
παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ.  
Η πνηληθή ξήηξα γηα ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία είλαη αλέθθιεηε (148 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
 : Δπείγνπζεο θαη απξόβιεπηεο πξόζζεηεο εξγαζίεο.- Σξνπνπνίεζε 

ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. (Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ λέεο εξγαζίεο. 
Καλνληζκόο ηηκώλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηώλ). 

 
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, απαηηεζεί ε απμνκείσζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ είηε ε εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ  ή επεηγνπζψλ εξγαζηψλ  , ηφηε ηζρχνπλ 
νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155 θαη 156 ηνπ N.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ  12
ν
 : Αλαζεώξεζε ηηκώλ -  Σξόπνο επηκέηξεζεο εξγαζηώλ 

 
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηηκψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153  ηνπ N. 4412/2016. Γηα 
ηνλ ηξφπν  κέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ απηά πνπ νξίδνληαη απφ ην 
άξζξν 151 ηνπ N.4412/2016 θαη ηα ηηκνιφγηα ηεο εξγνιαβίαο, ε Τερληθή πεξηγξαθή ε Δηδηθή 
Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξαηήζεσο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ν : Πηζηνπνηήζεηο εληνιέο πιεξσκώλ. 

 
13.1 Οη ινγαξηαζκνί θαη νη πηζηνπνηήζεηο ζπληάζζνληαη θαηά κήλα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην  

άξζξν 152 ηνπ N.4412/2016. 
13.2 Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη πξνηειηθφο ινγαξηαζκφο. κε βάζε ηηο 

πνζφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ εγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο 
Παξαιαβήο. 
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ΑΡΘΡΟ 14
ν
 : Υξόλνο εγγύεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ: 

 
14.1 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ γηα ηνπο επφκελνπο δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
βεβαησκέλεο πεξαηψζεψο ηνπ. 

14.2 Καηά ηα ινηπά, ηζρχεη ην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/2016 
 

ΆΡΘΡΟ 15
ν
 : Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή - Βεβαίσζε πεξάησζεο  

   εξγαζηώλ Γηνηθεηηθή παξαιαβή  
 
Γηα ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν.4412/2017  
 Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν.4412/2016  
Γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ 
Ν.4412/2016.  
 Γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 
4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ν
 : Σειηθόο Λνγαξηαζκόο. 

 
16.1 Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο ζρεηηθήο, εγθξηηηθήο απφθαζεο απηνχ. 
16.2  Τα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ ηειηθνχ 

εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ επηζπλάπηνληαη ζε απηφλ. Πξηλ απφ 
ηελ ζεψξεζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη φισλ ησλ ελδηάκεζσλ ινγαξηαζκψλ ν 
αλάδνρνο πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΙΚΑ θαη ινηπψλ 
Τακείσλ φηη εμνθιήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 17
ν
 : Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ θαη εηνίκσλ θαη εκηθαηεξγαζκέλσλ 

πξντόλησλ- παξάιεηςε ζπληήξεζεο. 

 
17.1. Όια ηα πιηθά ,πξντφληα θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηεο 

αγνξάο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα θαη ζα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE.  
Η ελζσκάησζε ζηα έξγα πιηθψλ κε ζήκαλζε CE είλαη επηβεβιεκέλε ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 
ΥΠΑΝ –ΥΠΥΓΔΜΙ  ππ’αξηζκ. 6690(ΦΔΚ 1914Β/15-6-2012) ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
ΠΓ 334/94  
Τα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία θαη ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζηελ Διιάδα.  

17.2  Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά 
δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί ησλ ηζρχνλησλ 

θαλνληζκψλ θαη ηων Εθνικών ηεχνικών προδιαγραθών (Ε.ΣΕ.Π), θαζψο επίζεο θαη κε ηα 
ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ 
πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θ.ι.π.  

17.3  Σε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο 
επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ 
απηψλ.  
Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ 
παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.  
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Τα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε 
ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα βιάβε, δεκηά ή 
απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά.  

17.4  Σε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε 
ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/2016.  

17.5  Η παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή 
ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη απφ δχν (2) ή πεξηζζφηεξνπο ηερληθνχο 
ππαιιήινπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο επηηξνπήο 
αλαθνηλψλεηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία κπνξεί λα νξίζεη θαη άιινλ ππάιιειν λα 
ζπκκεηέρεη ζην έξγν ηεο επηηξνπήο. Η πξντζηακέλε αξρή κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα νξίζεη 
άιιε επηηξνπή γηα ηνλ επαλέιεγρν ηεο παξαιαβήο πιηθψλ θαη λα δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ζε 
πεξίπησζε αδπλακίαο λα ιεθζεί απφθαζε ιφγσ δηαθσλίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ νξίδνληαη ζε 
άξηην αξηζκφ, ν αλσηέξσ έιεγρνο θαη παξαιαβή πιηθψλ γίλεηαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν 
κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο.  

17.6  Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηε 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα πιηθά 
δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ 
γίλεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ ή άιια αλαγλσξηζκέλα 
εξγαζηήξηα. Η δαπάλε γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη 
ηνλ βαξχλεη ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε 
δαπάλε βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 
έξγνπ.  

17.7  Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε 
εξγαζία παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη ζε 
απηφλ εηδηθή δηαηαγή ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Η εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδεη ηα 
ειαηηψκαηα θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. Σηελ απνθαηάζηαζε 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή 
ηνπο, αλ απηφ επηβάιιεηαη. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί 
δπζαλάινγεο δαπάλεο κε ηελ εηδηθή δηαηαγή θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ 
αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 18
ν
 : Αζθάιηζε θαηά παληόο θηλδύλνπ θαη αζηηθήο επζύλεο. 

 
Αζθάιηζε θαηά παληφο θηλδχλνπ θαη αζηηθήο επζχλεο, ε νπνία θαιχπηεη ηελ απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο. Η αζθάιηζε 
απηή δεηείηαη ππνρξεσηηθά ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζχκθσλα ην άξζξν 157 παξ. 2β) 
ηνπ Ν.4281/08-08-2014 (ΦΔΚ ηεχρνο Α΄160). 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα 
πέληε (15) εκεξψλ, λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο «Βεβαίσζε Αζθάιηζεο» (Cover Note), φπνπ 
λα αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην 
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 
Σηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο 
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟΝ 19
ν
 : Αζθάιηζε Πξνζσπηθνύ. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ην έξγν εθηείλεηαη κέζα ή έμσ απφ ηελ 
αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ Ι.Κ.Α. αζθαιίδεη ζην Ι.Κ.Α. φιν ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, 
ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο δηαηάμεηο πεξί Ι.Κ.Α.  
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη γηα πεξίπησζε αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ πνχ απαζρνιείηαη ζηα 
εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ, εάλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ΙΚΑ θαζψο θαη ηξίηνπο θαη θαηά ησλ 
δεκηψλ πξνο ηξίηνπο.  
 

ΑΡΘΡΟΝ 20
ν
  : ήκαλζε θαηά ην ζρέδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνχ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο 
λα ηνπνζεηήζεη ηα απαηηνχκελα αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ έξγσλ (ζπγθνηλσληαθά, πδξαπιηθά, 
νηθνδνκηθά θ.ι.π.) ζήκαηα θαη γεληθά πηλαθίδεο αζθαιείαο, πξνζέρνληαο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο.  
Σηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα ζπηλζεξίδνληαο 
ζήκαηα (FLASH LIGHTS). Αθφκα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ ππάξρεη αλάγθε, θαη ηξνρνλφκνη 
ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε 
θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο, ζηνπο παξαθακπηεξίνπο δξφκνπο θαη ηηο πξνζπειάζεηο θαη 
γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηελ λχθηα.  
Τα παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη 
πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνχ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ απαξαηηήησλ κέηξσλ αζθαιείαο 
θαη ηδηαίηεξα ζηελ ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ Π.Γ. πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
πνχ ηζρχνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 21
ν
  : Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο 

 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη είλαη δπλαηφλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ 
ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ. πνχ πξέπεη λα κεηαηνπηζζνχλ ή λα 
θαηαζθεπαζηνχλ λέεο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο 
Με ηηο εξγαζίεο απηέο θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο (εθηφο αλ νξίδεηαη 
αιιηψο ζηελ Δ.Σ.Υ.) ππνρξενχηαη φκσο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο θακία δηθαηνινγία ηελ εθηέιεζε ησλ 
παξαπάλσ εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη απφ ηνλ ιφγν απηφ ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο, γηα 
θαζπζηεξήζεηο ή δπζρέξεηεο πνχ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηηο εξγαζίεο πνχ εθηεινχληαη απφ απηφλ. 

 

Άξζξν 22ν: Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*  

1. 
0 αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη 
αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 7-
9), Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7), Ν. 3850/10 (αξ. 42). 
 
2.Σηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) 
θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/2016 (αξ.138 παξ.7).  
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Σρέδην Αζθάιεηαο θαη 
Υγείαο (ΣΑΥ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ : ΓΙΠΑΓ/νηθ. 177/2-3-01, 
ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27- 11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο 
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ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο 
κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 182). 
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ 
εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ. 10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). 
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε 
απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ 
αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ 
πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 
 
3. Σύκθωλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα : 
 
3.1 Εθ ηωλ πξνηέξωλ γλωζηνπνίεζε - Σρέδην Αζθάιεηαο Υγείαο ( ΣΑΥ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Υγείαο 
(ΦΑΥ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ 
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα 
ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 
εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 
παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 
305/96. 
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΣΑΥ-ΦΑΥ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο 
κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΥΑ 
ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 
182).Σε πεξίπησζε πνπ ε ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ δελ πεξηέρεη ΦΑΥ & ΣΑΥ, ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο γηα ηελ εθπφλεζή ηνπο κε ίδηεο δαπάλεο θαη γηα ηελ ππνβνιή ηνπο πξνο έγθξηζε ζηελ 
Υπεξεζία ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. Η Υπεξεζία ππνρξενχηαη 
γηα ηελ εληφο 15κέξνπ έγθξηζή ηνπο. 
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΣΑΥ-ΦΑΥ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο 
πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Υπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία 
πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, θιπ 
(κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, 
εμνπιηζκφο, θιπ). 
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΣΑΥ-ΦΑΥ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ 
ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΥΑ 
ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 
παξ.8 θαη αξ. 182). 
ε. Να ηεξήζεη ηα ΣΑΥ-ΦΑΥ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 10) 
θαη ΥΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΥΠΔΦΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ 
αξρψλ. 
ζη. Σπκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην Σρέδην Αζθάιεηαο Υγείαο (ΣΑΥ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο 
Υγείαο (ΦΑΥ). 
Τν ΣΑΥ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα 
ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ. 
Αληίζηνηρα ν ΦΑΥ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά 
αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 
1.Τν πεξηερφκελν ηνπ ΣΑΥ θαη ηνπ ΦΑΥ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5- 7) θαη ζηηο ΥΑ : 
ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ νη νπνίεο 
ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182). 
2.Η ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΣΑΥ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ: 
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α. Απαηηείηαη Σπληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 (αξζ. 12 
παξάξηεκα II). 
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν 
δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΣΑΥ,ΦΑΥ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 
249/Α/25-11- 2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ Σ.ΔΠ.Δ. 
3.Ο ΦΑΥ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 
Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΥΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 
Ν.3669/08 αξ. (73 θαη 75). 
4.Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΥ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην 
ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΥΑ ΓΙ ΠΑΓ/νη θ/889/2002 
(παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ. 
5.Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΣΑΥ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΥ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ΔΓΚΥΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ. 
 
3.2 Αλάζεζε θαζεθόληωλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηεξεζε ζηνηρείωλ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 
εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ. 12 παξ.4). 
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη 
άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 
γ. Τα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο 
ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Υπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα 
ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 
Η αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη 
αληίγξαθν ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ 
αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 
δ. Σηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ 
εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 
1.Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 
παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 
2.Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο 
ππνδείμεηο ηνπο ν Τερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ. 14 παξ.1 θαη αξ. 17 
παξ. 1). 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 
Τν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ 
αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο 
(Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ 
Δπηηξνπή Υγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Υ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε 
ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 
Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
3.Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην 
ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 
Τα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη 
ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 
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Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο 
αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν 
εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ 
ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα 
εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 
4.Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 
εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 
5.Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ. 18 παξ.9). 
 
3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξωλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ), φηαλ 
απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ. 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Υ.Α 
130646/1984 ηνπ (η.) Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
Τν ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Υ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Τκήκαηα ή 
Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ 
θαη ηεο Γ/λνπζαο Υπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή 
δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ 
φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν. 1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 
ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
3.4 Σπζρεηηζκόο Σρεδίνπ Αζθάιεηαο Υγείαο (ΣΑΥ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξωλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ Σ ΑΥ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Η Μ 
Α. 
Σηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο 
ηνπ ΣΑΥ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / 
δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΣΑΥ. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

 
4 Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όιωλ ηωλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην. 

 
4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα 
παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 
α. Τελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 
(αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 
β. Τνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην 
εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 
1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 
γ. Τε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ 
θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 
δ. Τε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - 
δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - 
αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 
32, 45). 
ε. Τελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 
(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ. 
109,110), Ν. 1430/84 (αξ. 17,18), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ. 13, 14). 
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ζη. Τελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο 
φπσο πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, 
γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο 
ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81 
(αξ. 102-108), Ν. 1430/84 (αξ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΥΑ 8881/94 θαη 
Υ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 
 
4.2 Εξγνηαμηαθή ζεκαλζε - ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξηωζε - εθθόξηωζε - ελαπόζεζε 
πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 
0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ 
θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 
-Τελ Υ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΥΠΥΜΔΓΙ: «Οδεγίεο Σήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» 
(ΟΜΟΔ-ΣΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
-Τε ΚΥΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΥΠΔΚΑ θαη η.ΥΠΥΜΔΓΙ «Υπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή 
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ 
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 
Τηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9-11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : 
Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 
(αξ.43,44). 
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ 
θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : 
ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ. 12,παξαξη.ΙΝ/κέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 
31,35). 
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 
(αξ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α 
παξ. 11 θαη. κέξνο Β ηκήκα II παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) 
ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή 
δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : 
Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 
 
4.3 Μεραλήκαηα έξγωλ / Εμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). 
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ 
αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ. 17, 45-74 ), Ν 
1430/84 (αξ. 11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη 
ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 
β. Τα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV, κέξνο Β', ηκήκα II, παξ.7.4 
θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 
1.Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 
2.Άδεηα θπθινθνξίαο 
3.Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
4.Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
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5.Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα II, 
παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). Σεκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ 
κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 
6.Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, 
θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 
7.Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν 
βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 

 
5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα 
νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπηωζε, αλάινγα κε ην είδνο ηωλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 
0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
Τα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

 
5.1 Καηεδαθίζεηο : 
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη 
ηξνπ. απηήο : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.ΙΝ/ 
κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΥΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη 
ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 
5.2 Εθζθαθέο (ζεκειίωλ, ηάθξωλ, θξεάηωλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη αληνρή 
θηηξίσλ, παξ.4), ΚΥΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 
(αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 
(αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 10 ). 
 
5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Εξγαζίεο ζε ύηκνο, Εξγαζίεο ζε 
ζηέγεο. 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν. 1430/84 (αξ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΓ 396/94 
(αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β 
ηκήκα II παξ.4-6,14 ). 
 
5.4 Εξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπεο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ. 15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 
IΙΙ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αξ.νηθ. 16289/330/99. 
 
5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγωλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηεξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΠΓ 
305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12). 
 
5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγωλ θαη ινηπώλ ππνγείωλ έξγωλ. 
(Σήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ 
θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 
Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : 
ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.10). 

 



Ε.Σ.Υ.   - ΣΕΛ. 19 
 

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 
(Υπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε 
πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ. 100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.ΐλ κέξνο Β ηκήκα II 
παξ.8.3 θαη παξ. 13). 

Άξζξν 23
ν
   Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο - Πεξηβαιινληηθνί όξνη 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ρξφλν ππνρξεσηηθήο 
ζπληήξεζεο απηνχ, λα ιακβάλεη ππ’ φςε ηνπ θαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα φινπο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί γηα ην έξγν , ζην κέηξν πνπ ηνλ αθνξνχλ. Σηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο φιεο νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ θαη αθνξνχλ ζηνλ αλάδνρν. 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηα πξντφληα εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ίδην ην έξγν, ζα δηνρεηεχνληαη απαξαίηεηα ζε 
αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο δηαρείξηζεο  απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 
(ΑΔΚΚ), ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 36259/1757/Δ103/23-08-2010 ΚΥΑ, «Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα 
ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηωλ απνβιήηωλ από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο(ΑΕΚΚ), (ΦΔΚ 
Β΄1312/24-08-2010). 

 

Άξζξν 24
ν
   Αξραηόηεηεο 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε αξραηνηήησλ νπνηαζδήπνηε ειηθίαο 
ζην έξγν, λα εηδνπνηήζεη ηελ Υπεξεζία θαη κέζσ απηήο ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή Υπεξεζία θαη λα 
δηαθφςεη θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 
αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ελ ιφγσ αξραηνηήησλ. 
Μεηά ηνλ πξψην ραξαθηεξηζκφ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία, ζα δνζνχλ νδεγίεο ζηνλ αλάδνρν, 
είηε γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, είηε γηα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ δηελέξγεηα 
αξραηνινγηθήο έξεπλαο απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ 
ηνπ ζε άιιν κέησπν εξγαζίαο έσο ηελ ιήμε ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ, κε αλάινγε πηζαλφλ αιιαγή 
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. 
Η κεηαηφπηζε απφ ην έλα κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε θαη άκεζα πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε εμ’ αηηίαο ηνπ γηα ηελ δηελέξγεηα 
ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ. 

Άξζξν 25ν : Καζαξηζκόο εξγνηαμίσλ - θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε γηα θάζε ηκήκαηνο έξγνπ, 
φπσο θαη κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο πιεζίνλ 
ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα θάζε απαηηεζείζα πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, 
ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα, 
πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θ.ι.π. λα απνκαθξχλεη(θαηαζηξέςεη θ.ι.π.) θάζε βνεζεηηθφ 
έξγν θ.ι.π., ην νπνίν ζα ήηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Υπεξεζίαο άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα 
ιεηηνπξγία π.ρ. ησλ θηηξίσλ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ήηαλ απνηεζεηκέλα ή 
εγθαηεζηεκέλα απηά, λα παξαδψζεη δε ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο γχξσ 
ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε άιιν απαηηνχκελν γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 
έξγνπ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο ή πξνδηαγξαθφκελν ζηηο 
Δ.Σ.Υ. 
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Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα πξνβαίλεη, φηαλ ιείςεη ν ιφγνο θαηά ηελ θξίζε ηεο Υπεξεζίαο 
θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε απνθφκηζε θ.ι.π.) θάζε θαηαζθεπαζζείζαο θ.ι.π. γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ), πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο επηβιεζείζα απφ 
νπνηνλδήπνηε ιφγν, γηα απνθπγή θάζε θχζεσο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ, θ.ι.π. ζε ηδηνθηεζίεο, 
νηθνδνκέο δέλδξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε θχζεσο 
έξγα, φπσο θαη απνκάθξπλζε πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ. 
 Δάλ ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία δελ πξνβεί 
ζηελ έλαξμε θαη ζε εχινγε πξνζεζκία, πεξαίσζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε 
βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, εθπηπηφκελεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ηελ πξψηε ζρεηηθή πιεξσκή, πέξα 
απφ ηελ κε έθδνζε βεβαηψζεσο εκπξφζεζκνπ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνχηνπ, γηα ην ιφγν 
απηφ. 

Άξζξν 26
ν
 : Δξγαζίεο εθηεινύκελεο από ηελ ππεξεζία ή από άιινπο αλαδόρνπο. 

Απνθαηάζηαζε θζνξώλ θιπ. ιόγσ ησλ εξγαζηώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα κελ παξαθσιχζεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ άιινπο εξγνιήπηεο 
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο, κε πεξηιακβαλφκελεο ζηε ζχκβαζή  ηνπ 
θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε κε ηα απ απηφλ ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα ξπζκίδνληαο έηζη ηε ζεηξά 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε θαλέλα εκπφδην λα κελ παξεκβάιιεηαη απ απηφλ ζηηο  εθηεινχκελεο, 
απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο αλαδφρνπο, εξγαζίεο. 

 

Άξζξν 27
ν
 : Πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ελδεηθηηθψλ 
ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαζψο θαη αλακλεζηηθψλ πηλαθίδσλ ζε πεξίπησζε ρξεκαηνδνηνχκελνπ 
έξγνπ απφ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα πνπ ζα δνζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα 
ππεξεζία . 

Άξζξν 28
ν
 : Πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο – Μέηξα Αζθαιείαο. 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα πξνβεί ζηε ιήςε ησλ 
απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο, φπσο απηά  πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξνπ 138 ηνπ N. 4412/2016. Η 
δαπάλε απηή πεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ νθέιε θιπ. 
 Τα κέηξα αζθαιείαο θαη νη πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο ηζρχνπλ γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα εμέιημεο 
ηνπ έξγνπ θαη γηα φιν ην κήθνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπληεξεί ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη ηηο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο ηνπ 
έξγνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  

 

Άξζξν 29
ν
 : Πνηόηεηα θαη ηξόπνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ. 

 
29.1 Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, θαηά ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 178 ηνπ Ν4412/2016, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο γεληθά θαη ηηο εληνιέο ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 

29.2  Τπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα επηιχνληαη άκεζα κε 
ππφδεημε  ηεο ππεξεζίαο.  
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29.3 Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή , εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν 4412/2016. 

 

Άξζξν 30ν : Ηκεξνιόγην ηνπ έξγνπ - Λνηπέο ππνρξεώζεηο - Αθαλείο εξγαζίεο. 

 
30.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ 

Ν 4412/2016. 
30.2  Ο εξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη λα  

ππνβάιιεη γηα έιεγρν ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θάηνςε θαη ζρεκαηηθή 
ηνκή, φπσο εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα ζεκεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο ή ην βάζνο ησλ  
εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ ηκεκάησλ είηε είλαη εκθαλή είηε αθαλή. 

30.3 Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζπκβαηηθά ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη θαηά ηνλ 
ρξφλν εθηέιεζήο ηνπο θαη πνηέ εθ ησλ πζηέξσλ πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ φπνπ ζα 
βεβαηψλεηαη φηη απηέο εθηειέζηεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε κειέηε, αιιηψο ζα 
ζεσξνχληαη άθπξεο θαη νη εξγαζίεο φηη δελ εθηειέζηεθαλ θαη ζπλεπψο δελ δχλαληαη λα 
πηζηνπνηεζνχλ (άξζξν 151  ηνπ Ν 4412/2016). 

 
 

Άξζξν 31
ν
 : Δπζύλε ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη γηα ηελ πνηόηεηα 

ηνπ έξγνπ. 

 
Σχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή 
ηεο κειέηεο φζν, θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο. 
Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Υπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα 
ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή.  

31.1. Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ' νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.  

31.2.  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο. Σε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κφλν νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 
δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθσληψλ επί εθηέιεζεο έξγσλ (ελζηάζεηο – αηηήζεηο ζεξαπείαο – 
δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ).  

31.3.  Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα κεηαβνιέο ζην έξγν, πνπ έγηλαλ ρσξίο 
έγγξαθε δηαηαγή θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε ηνπ έξγνπ, αθφκε θαη αλ νη 
κεηαβνιέο απηέο θαζηζηνχλ ην έξγν ζηεξεφηεξν ή βειηηψλνπλ ηε κνξθή ηνπ (άξζξν 138 παξ.3 
ηνπ Ν.4412/2016)  

31.4.  Γηα θάζε δαπάλε ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή απφ ηελ νπνία επήιζε κείσζε πνζνηήησλ ή 
δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη 
εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαθνηερληψλ.  

31.5. Σε πεξίπησζε πνπ δίλεηαη πξνθνξηθή εληνιή ηξνπνπνηήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ ζηνλ ηφπν 
ηνπ έξγνπ, ιφγσ επείγνπζαο αλάγθεο ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ 
(άξζξν 138 παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016) θαη λα επαθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ 
Ν.4412/2016.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθεο 
ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ  δηαηεξψληαο 
ηα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016, ιφγσ ηξνπνπνίεζεο 
ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  
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31.6. Σε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο ρνξεγήζεη ζηνλ αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί 
ηεο αμίαο ησλ, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμήο ηνπο.  

 Ο αλάδνρνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ 
παξαδίδνληαη ζ’ απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε εθ’ φζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.  

Τα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ αλάδνρν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε 
ηελ παξαιαβή ηνπο απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε δεκηά ή απψιεηα πνπ 
ελδερνκέλσο επέιζεη ζ’ απηά.  

31.7. Πξηλ απφ θάζε παξαγγειία ην πιηθφ ή κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία 
σο εμήο:  
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ «ζεηξάο» βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ ππεξεζία 
εγρεηξίδην (πξνζπέθηνπο) θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαζψο θαη δείγκαηα 
(εάλ δελ πξφθεηηαη γηα νγθψδεο κεράλεκα).  
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ απηνζρέδην πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζηελ ππεξεζία δείγκαηα, ζρέδηα ή κνληέια.  
Τα παξαπάλσ δείγκαηα θιπ. πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ ππεξεζία ζα θπιάζζνληαη απφ 
απηήλ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ εξγνιάβνπ ιφγσ 
επηινγήο. Η Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ, κεράλεκα 
ή ζπζθεπή πνπ δελ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα δείγκαηα ή ηηο πξνδηαγξαθέο σο αλσηέξσ. Όια ηα 
κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. Η Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα παξαπέκπεη απηά γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε 
κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.  

31.8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ 
θιπ. λα ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία πιηθψλ 
γηα έγθξηζε, γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ησλ αλσηέξσ 
πιηθψλ.  

31.9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη είζνδν θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 
ηεο Υπεξεζίαο ζην εξγνηάμην ή εξγνηάμηα παξαγσγήο πιηθψλ.  

31.10.  Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε 
άδεηαο, πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, είλαη δε νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Η αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ γξαθείνπ ησλ κειεηεηψλ 
ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ απηήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν.  

31.11.  Σε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ 
ηνπ εξγνηαμίνπ, ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, αρξήζησλ πιηθψλ θιπ. θαη ηε 
κεηαθνξά ηνπο ζε ηνπνζεζίεο θαζνξηζκέλεο απφ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο.  

31.12.  Ο αλάδνρνο επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο 
θαη εγθαηαζηάζεηο, ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, πνπ ζα νθείινληαη ζηα κεραλήκαηα, φξγαλα θαη 
κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια 
κέηξα θαη λα νξγαλψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο εξγαζίεο, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο 
δεκηάο ή θζνξάο.  

 

Άξζξν 32
ν
 : Μεηξών έξγνπ - Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα (έξγν as built)- Λήςε 

θσηνγξαθηώλ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε 
θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) 
αληίγξαθα θαη ζε έλα cd ζηελ Υπεξεζία ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 170 
ηνπ Ν 4412/2016 , ήηνη :  
Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο αθξηβψο απηέο εθηειέζζεθαλ, πνπ λα  
πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα δηαηάμεηο θαη εθηειέζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο αλάδνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο  ηνπ θσηνγξαθίεο θαηά ηηο ελδηαθέξνπζεο 
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θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ Λ.7603/5.2.60 εγθχθιην  20  ηνπ Υπ. Σπγθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. 
 

Άξζξν 33
ν
 : Γεληθνί Όξνη . 

 
Αληηπξνζψπεπζε θαη πξνζσπηθφ αλαδφρνπ - κέηξα αζθαιείαο θιπ. 
33.1 Ο αληίθιεηνο ηνπ αλαδφρνπ, νξίδεηαη θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ  

Ν.4412/2016 
33.2 Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ έλαλ δηπισκαηνχρν  

κεραληθφ θαζψο θαη ηνπο αλαγθαίνπο ππνκεραληθνχο θαη εξγνδεγνχο. 
33.3  Δπίζεο o αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα παίξλεη φιεο ηηο 

πξνθπιάμεηο θαη αλαγθαία κέηξα θαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο 
γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο ζ' 
απηέο. Η αλσηέξσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη 
εξγαζίεο, φπσο π.ρ. ηα εξγνηάμηα θαζαπηά, ηα άθξα ηνπ έξγνπ, ηα ιαηνκεία, νη δαλεηνζάιακνη, νη 
ρψξνη απφζεζεο, νη δξφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο θηι. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε, ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε πξνο θαη 
απφ ηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ .Γηα ηηο 
θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, φπσο, π.ρ.  ζηδεξά 
βαξέιηα, θνξδέιεο, πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί  νξηνδείθηεο, ζθαισζηέο, θηι,  
επηηξεπφκελσλ ηνχησλ κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο θαη ειαρίζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 
επείγνπζεο ηνπηθέο ξπζκίζεηο. 
Η εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζήκαλζεο πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ΟΜΟΔ – ΣΔΔΟ (Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ – Σήκαλζεο 
Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε Οδνχο) ηεο ΓΓΓΔ/ΥΠΔΦΩΓΔ . 
Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο ΟΜΟΔ – ΣΔΔΟ. 
Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθέο θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο, 
αλαιάκπνληα ζήκαηα, κάηηα γάηαο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, πιαζηηθά βαξέιηα θαη ζηεζαία 
αζθαιείαο, θψλνπο ζήκαλζεο θηι. πνπ ιεπηνκεξψο ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε κειέηε απηνχ ηνπ 
άξζξνπ. 

 

Άξζξν 34
ν
 : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ . 

 
Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο : 

 Τνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147) ≪Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)≫ 

 Τσλ άξζξσλ 80-110 ηνπ Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ Α’ 116) ≪Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο 
λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ≫ (ΚΓΔ) 

 Τνπ Ν. 4278/2014 (ΦΔΚ Α’ 157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 ≪Άξζε πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο 
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα ≫. 

 Τνπ Ν. 4250/2014 ≪Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαη Υπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα - Τξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(ΦΔΚ .Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο≫ (ΦΔΚ Α’ 74) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ. 

  ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζωκάηωζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 

  Τνπ Ν. 4129/13 (ΦΔΚ Α' 52): ≪Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην≫. 

  Τνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204) ≪Σχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 
θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ…≫ 
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  Τνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112) ≪Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο≫ 

  Τνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α’ 68) ≪Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Τχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο≫.,;φπσο  ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν 4412/2016 

  Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α’ 248) ≪Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο≫ 
 
Ωο πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ : 

 1) Π.Γ. 171/1987 ≪Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ θαη γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε 
ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) θαη άιιεο 
ζρεηηθέο ξπζκίζεηο≫ (Φ.Δ.Κ. 84Α΄/2.06.1987) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (εθηφο ησλ 
θαηαξγνχκελσλ δηαηάμεψλ ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 377 ηνπ Ν. 4412/2016), 

 2) Ν. 3463/2006 ≪Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ≫ (Φ.Δ.Κ. 114Α΄/8.06.2006), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3852/2010 ≪Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο≫ (ΦΔΚ 87Α/7-6-
2010) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ (εθηφο ησλ θαηαξγνχκελσλ δηαηάμεψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 377 ηνπ Ν. 4412/2016). 
 
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο

1
, θαζψο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Υ.Α.) θαη εξκελεπηηθή 
εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 
αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
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