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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Άρκρο 1ο : Αντικείμενο ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων  

Σο τεφχοσ ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων περιλαμβάνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ 

πρόκειται να καταςκευαςκεί το ζργο που περιγράφεται ςτο άρκρο 2, ςε ςυνδυαςμό με τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν κακϊσ και με τα ςχζδια και διαγράμματα τθσ μελζτθσ και των τυχόν 

μελετϊν που κα απαιτθκοφν και που κα ςυντάξει ο Ανάδοχοσ και κα εγκρίνει θ Τπθρεςία, αλλά και τθσ εργολαβικισ 

ςφμβαςθσ που κα καταρτιςκεί και με τθν οποία πρόκειται να γίνει θ εκτζλεςθ του ζργου.  

 

Άρκρο 2ο: Αντικείμενο τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ  

 

     Θ μελζτθ "ΕΠΙΚΕΤΕ  ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΘ  ΧΡΘΘ  2021-2022" αφορά τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν των 

αγωγϊν και των παροχϊν του Διμου Καλαμάτασ. 

(CPV 45231300-8 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για αγωγοφσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ). 

 Θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτθν πόλθ τθσ Καλαμάτασ το πολφ ςε διάςτθμα τριϊν  ωρϊν από τθν 

ϊρα ειδοποίθςθσ και ςτισ περιοχζσ εκτόσ τθσ πόλθσ τθσ Καλαμάτασ  ςε διάςτθμα ζξι ωρϊν.  

Θ πλιρθσ αποκατάςταςθ των Σομϊν των ςκαμμάτων των ηθμιϊν κα γίνεται το αργότερο μζςα ςε τρεισ θμζρεσ 

από τθν επιςκευι τθσ ηθμιάσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι με τα κατάλλθλα μζτρα ζχει διαςφαλιςτεί πλιρωσ θ αςφάλεια 

διερχομζνων οχθμάτων και πεηϊν. 

Θ ανωτζρω κφρια μελζτθ (ΑΜ 3/2022) διαχωρίηεται ςε δφο τμιματα : α) Σμιμα Α (ΑΜ 3α/2022) 

προχπολογιςμοφ 60.000,00€  μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α δεν καταβάλλεται ςτον ανάδοχο, αρκ.39α, 

παρ.4 του Κϊδικα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000), όπου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 236 παρ.10 

και ςτο άρκρο 258 παρ.1 & 7,  του Ν. 4412/16  κα ακολουκθκεί θ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ μζςω ΕΘΔΘ, και 

β) Σμιμα Β (ΑΜ 3β/2022) προχπολογιςμοφ 440.000,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α δεν καταβάλλεται 

ςτον ανάδοχο, αρκ.39α, παρ.4 του Κϊδικα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000), όπου κα ακολουκθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 95 παρ. 2 του Ν. 4412/16, θ διαδικαςία του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ.  

Θ παροφςα μελζτθ αφορά το Σμιμα Β (ΑΜ 3β/2022) με τα κάτωκι ςτοιχεία : 

ΤΜΗΜΑ Β 

Σο Σμιμα Β κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 2 του Ν. 4412/16 και κα ακολουκθκεί θ 

διαδικαςία του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ μζςω ΕΘΔΘ. Ο προχπολογιςμόσ είναι 440.000,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α δεν καταβάλλεται ςτον ανάδοχο, αρκ.39α, παρ.4 του Κϊδικα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000), και θ δαπάνθ κα 

βαρφνει τον κωδικό ΚΑ: 8107/6102 του προχπολογιςμοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Καλαμάτασ για το ζτοσ 2022. 
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Θ μελζτθ αυτι αφορά τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν των αγωγϊν και των παροχϊν του Διμου Καλαμάτασ. 

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του ζργου του Σμιματοσ Β είναι εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ. 

 

Άρκρο 3ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

  3.1. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηωλ 

παξαθάηω λνκνζεηεκάηωλ, όπωο ηζρύνπλ: 

1. ηος ν. 4412/2016 «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 201/24/Δ και 

2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147) 

2. ηος ν. 4727/2020 (Α‟ 184) «Φηθιακή Γιακςβέπνηζη (Δνζυμάηυζη ζηην Δλληνική Νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ (ΔΔ) 

2016/2102 και ηηρ Οδηγίαρ (ΔΔ) 2019/1024) – Ηλεκηπονικέρ Δπικοινυνίερ (Δνζυμάηυζη ζηο Δλληνικό Γίκαιο ηηρ 

Οδηγίαρ (ΔΔ) 2018/1972 και άλλερ διαηάξειρ”, 

3. ηος ν. 4700/2020 (Α‟ 127) «Δνιαίο κείμενο Γικονομίαρ για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο, ολοκληπυμένο νομοθεηικό 

πλαίζιο για ηον πποζςμβαηικό έλεγσο, ηποποποιήζειρ ζηον Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο, διαηάξειρ για 

ηην αποηελεζμαηική απονομή ηηρ δικαιοζύνηρ και άλλερ διαηάξειρ»  

4. ηος ν. 4640/2019(Α  190) «Γιαμεζολάβηζη ζε αζηικέρ και εμποπικέρ ςποθέζειρ Πεπαιηέπυ εναπμόνιζη ηηρ 

Δλληνικήρ Νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/52/ΔΚ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος 

ςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 2008 και άλλερ διαηάξειρ». 

5. ηος ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Απσή Πποζηαζίαρ Γεδομένυν Πποζυπικού Υαπακηήπα, μέηπα εθαπμογήρ ηος 

Κανονιζμού (ΔΔ) 2016/679 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 27
ηρ

 Αππιλίος 2016 για ηην 

πποζηαζία ηυν θςζικών πποζώπυν ένανηι ηηρ επεξεπγαζίαρ δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα και ενζυμάηυζη 

ζηην εθνική νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ (ΔΔ) 2016/680  ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 27
ηρ

 

Αππιλίος 2016 και άλλερ διαηάξειρ», 

6. ηος ν. 4622/2019 (ΦΔΚ 133/Α/07.08.2019) «Δπιηελικό Κπάηορ: οπγάνυζη, λειηοςπγία & διαθάνεια ηηρ Κςβέπνηζηρ, 

ηυν κςβεπνηηικών οπγάνυν & ηηρ κενηπικήρ δημόζιαρ διοίκηζηρ», 

7. ηος ν. 4601/2019 (Α‟ 44) «Δηαιπικοί µεηαζσηµαηιζµοί και εναπµόνιζη ηος νοµοθεηικού πλαιζίος µε ηιρ διαηάξειρ 

ηηρ Οδηγίαρ 2014/55/ΔΔ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςµβοςλίος ηηρ 16ηρ Αππιλίος 2014 για ηην έκδοζη 

ηλεκηπονικών ηιµολογίυν ζηο πλαίζιο δηµόζιυν ζςµβάζευν και λοιπέρ διαηάξειρ» 

8. ηος ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίυρ ηυν άπθπυν 118 και 119, 

9. ηος ν. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην 

ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος 

ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α‟ 

297) και άλλερ διαηάξειρ” και ηος ν. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών 

παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013»,  και ηος ν. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και 

εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013» 
i
 

10. ηος ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικόηεπα ηο άπθπο 59 «Άπζη πεπιοπιζμών ζςμμεηοσήρ επγοληπηικών επισειπήζευν 

ζε δημόζια έπγα», 
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11. ηος ν. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 

2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», όπυρ ιζσύει 

12. ηος ν. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο», 

13. ηος ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού 

Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν…», 

14. ηυν παπαγπάθυν 4 και 5 ηος άπθπος 20, ηυν άπθπυν 80-110, ηηρ παπαγπάθος 1α ηος άπθπος 176  ν. 3669/2008 (Α‟ 

116) «Κύπυζη ηηρ Κυδικοποίηζηρ ηηρ νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίυν έπγυν» (ΚΓΔ), όπυρ μεηαβαηικά ιζσύοςν. 

15. ηος ν. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο 

και άλλερ διαηάξειρ», 

16. ηος ν. 3310/2005 “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή     καηαζηπαηηγήζευν καηά ηη 

διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” (Α' 30), όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο ν. 3414/2005 (Α' 279), για ηη 

διαζηαύπυζη ηυν ζηοισείυν ηος αναδόσος με ηα ζηοισεία ηος  Δ..Ρ.,  ηο π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαζηικοποίηζη 

υν μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν Δηαιπειών πος μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος 

Γημοζίος ή ηυν νομικών πποζώπυν ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα», η κοινή απόθαζη ηυν Τποςπγών Ανάπηςξηρ 

και Δπικπαηείαρ ςπ‟ απιθμ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζσεηικά με ηα  „‟Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν 

ηος Ν.3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν.3414/2005‟‟
, 
 καθώρ και η απόθαζη ηος Τθςποςπγού Οικονομίαρ και 

Οικονομικών ςπ‟ απιθμ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοπιζμόρ συπών ζηιρ οποίερ λειηοςπγούν 

εξυσώπιερ εηαιπίερ”. 

17. ηος ν. 2859/2000  “Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Φ.Π.Α.)” (Α‟ 248). 

18. ηος ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα ∆ιοικηηικήρ ∆ιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ” 

19. ηος ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και Πολιηιζηικά Θέμαηα”. 

20. ηος π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μηηπώα ζςνηελεζηών παπαγυγήρ δημοζίυν και ιδιυηικών έπγυν, μελεηών, ηεσνικών και 

λοιπών ζςναθών επιζηημονικών ςπηπεζιών (ΜΗ.ΣΔ.). 

21. ηος π.δ. 39/2017 (Α‟ 64) «Κανονιζμόρ εξέηαζηρ πποδικαζηικών πποζθςγών ενώπιυν ηηρ Α.Δ.Π.Π.» 

22. ηος π.δ. 80/2016 “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ” ( Α΄ 145 )
ii
 

23. ηος π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα και ζηοισεία”, 

24. ηηρ ςπ‟ απιθμ. 14900/4-2-2021 Κοινήρ Απόθαζηρ ηυν Τποςπγών Ανάπηςξηρ και Δπενδύζευν και Πεπιβάλλονηορ και 

Δνέπγειαρ (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκπιζη ζσεδίος Γπάζηρ για ηιρ Ππάζινερ Γημόζιερ ςμβάζειρ» (καηά πεπίπηυζη). 

25. ηηρ ςπ‟ απιθμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΔΞ 2020 (B‟ 2425/18.06.2020) «Ηλεκηπονική Σιμολόγηζη ζηο πλαίζιο ηυν 

Γημόζιυν ςμβάζευν δςνάμει ηος ν. 4601/2019» (Α΄44) 

26. ηηρ ςπ‟  απιθμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60970 ΔΞ 2020 (B‟ 2425/18.06.2020) «Καθοπιζμόρ Δθνικού Μοπθόηςπος ηλεκηπονικού 

ηιμολογίος ζηο πλαίζιο ηυν Γημοζίυν ςμβάζευν 

27. ηηρ με απιθ. ΓΝ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόθαζηρ ηος Τποςπγού Τποδομών και Μεηαθοπών «Καηάπηιζη, 

ηήπηζη και λειηοςπγία ηος Μηηπώος μελών επιηποπών διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν έπγυν, μελεηών 

και παποσήρ ηεσνικών και λοιπών ζςναθών επιζηημονικών ςπηπεζιών (Μη.Μ.Δ.Γ.) ηηρ παπ. 8 (η) ηος άπθπος 221 

ηος ν. 4412/2016» (Β 4841), όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην όμοια απόθαζη ΤΑ ΓΝ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 

1511). 
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28. ηηρ Κοινήρ Γιαπιζηυηικήρ Ππάξηρ ηυν Τποςπγών Τποδομών και Μεηαθοπών και Φηθιακήρ Γιακςβέπνηζηρ  με α.π. 

Γ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μεηεγκαηάζηαζη ηος ςποζςζηήμαηορ ΔΗΓΗ Γημόζια Έπγα ζηη Γενική Γπαμμαηεία 

Τποδομών (ΑΓΑ ΧΝΛ5465ΥΘΞ-ΦΔ4). 

29. ηηρ με απιθμ. Γ.22/ 4193/2019  Απόθαζηρ ηος Τποςπγού Τποδομών και Μεηαθοπών (Β΄ 4607) Έγκπιζη εβδομήνηα 

(70) Δλληνικών Σεσνικών Πποδιαγπαθών (ΔΣΔΠ), με ςποσπευηική εθαπμογή ζε όλα ηα Γημόζια Έπγα και Μελέηερ,  

30. ηηρ με απιθμ. ΓΝγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόθαζηρ ηος Τποςπγού Τποδομών και Μεηαθοπών (B΄ 1956) 

«Καθοπιζμόρ «Ομάδυν επγαζιών» ανά καηηγοπία έπγυν για ηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ έπγυν ηος ν. 4412/2016», 

31. ηηρ με απιθμ. ΓΝγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόθαζηρ ηος Τποςπγού Τποδομών και Μεηαθοπών (B΄ 1746) 

«Κανονιζμόρ Πεπιγπαθικών Σιμολογίυν Δπγαζιών για δημόζιερ ζςμβάζειρ έπγυν». 

32. ηηρ με απιθμ με απιθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόθαζηρ με θέμα «Έκδοζη Δνημεπόηηηαρ Πηςσίος και 

Βεβαιώζευν ανεκηέλεζηος ςπολοίπος ζςμβάζευν δημοζίυν έπγυν, ςποβολή Δκθέζευν δπαζηηπιόηηηαρ ανυνύμυν 

εηαιπειών και Πιζηοποιηηικών εκηέλεζηρ έπγυν». 

   

 Οη ζε εθηέιεζε ηωλ αλωηέξω δηαηάμεωλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο
iii

, θαζώο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο θαζώο θαη ην ζύλνιν ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, πεξηβαιινληηθνύ θαη θνξνινγηθνύ δηθαίνπ θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (Νόκνο, Π.Δ., Υ.Α.) 

θαη εξκελεπηηθή εγθύθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζηω θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά. 

 

Άρκρο 4ο: Αρτιότθτα καταςκευϊν  

Ο από τα ςυμβατικά τεφχθ κακοριςμόσ των οποιονδιποτε ςτοιχείων και οδθγιϊν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά 

τισ προβλεπόμενεσ επί μζρουσ διαςτάςεισ και τρόπο εκτελζςεωσ των καταςκευϊν, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο τθσ 

υποχρεϊςεωσ να λάβει κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ καταςκευισ του ζργου.  

τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι ζςτω και αν δεν ορίηεται κάτι ςτα ςχζδια ι ςτα άλλα ςτοιχεία 

τθσ εργολαβίασ, είτε τζλοσ από τισ οδθγίεσ τθσ διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου πρζπει 

να είναι άρτιο τόςο ωσ προσ τθν καταςκευι και εμφάνιςθ του, όςο και ωσ προσ τθν άμεςθ ςφνδεςθ του με τα υπόλοιπα 

τμιματα του ζργου .  

 

Άρκρο 5ο: Ρροκεςμίεσ - Ρρογράμματα εργαςιϊν - Σχζδιο Αςφάλειασ  και Υγείασ (ΣΑΥ) - 

Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ (ΦΑΥ) 

Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε εικοςιτζςςερισ (24)  μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ μαηί με το χρονοδιάγραμμα κα υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτθν Τπθρεςία  χζδιο Αςφάλειασ και 

Τγείασ (ΑΤ) και Φάκελο Αςφάλειασ και Τγείασ (ΦΑΤ) ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθν εγκφκλιο Ε30/2000.  
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Άρκρο 6ο: Γνϊςθ ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου  

Θ ςυμμετοχι ςτθν δθμοπραςία με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι διαγωνιηόμενοι ζχουν 

επιςκεφκεί και ζχουν ελζγξει πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου και ζχουν πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και 

τοπικϊν ςυνκθκϊν τθσ καταςκευισ του, κυρίωσ ςε ότι αφορά τισ πάςθσ φφςθσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, τισ κζςεισ τθσ 

προςωρινισ και οριςτικισ απόκεςθσ των προϊόντων εκςκαφισ, τισ μεταφορζσ, τθ διάκεςθ, διαχείριςθ και  

αποκικευςθ υλικϊν, τθ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ γενικά νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ και 

οδϊν προςπζλαςθσ, τισ επικρατοφςεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ κ.λπ.  

Επίςθσ, εξυπακοφεται ότι οι διαγωνιηόμενοι ζχουν πλιρθ γνϊςθ τθσ διαμόρφωςθσ και τθσ κατάςταςθσ του εδάφουσ, 

του είδουσ και τθσ ποιότθτασ των κατάλλθλων και εκμεταλλεφςιμων υλικϊν που βρίςκονται ςτθν περιοχι, των μζςων 

(μθχανθμάτων, υλικϊν και υπθρεςιϊν) που κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

και όλων των άλλων παραγόντων που είναι δυνατόν να επθρεάςουν με οποιοδιποτε τρόπο τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο 

των εργαςιϊν ι το κόςτοσ τουσ.  

Ο ανάδοχοσ αποδζχεται ακόμθ ότι ζχει μελετιςει τα ςτοιχεία τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ όπωσ επίςθσ τισ υπάρχουςεσ 

για το ζργο υποςτθρικτικζσ μελζτεσ ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία τθσ ΔΕΤΑΚ (π. χ, ΜΠΕ, εδαφοτεχνικι ζρευνα κ.λπ.) 

προκειμζνου να ςυμμορφωκεί με αυτά, κακϊσ και τα λοιπά ςτοιχειά τθσ εργολαβίασ που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο 

τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθν διακιρυξθ τα ςτοιχεία ςτα οποία κα βαςιςτεί θ προςφορά του.  

Ο ανάδοχοσ εππλζον αναλαμβάνει ανεπιφφλακτα να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ παραπάνω 

ςυνκικεσ και όρουσ.  

Θ παράλειψθ του αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία ςε ότι αφορά τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ δεν 

τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ του για πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ.  

Οι διαγωνιηόμενοι όμωσ κα πρζπει να προβοφν με δικι τουσ ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ τουσ ςε οποιεςδιποτε 

ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ που κα ζκριναν ότι τουσ είναι χριςιμεσ για τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

 Εφόςον, παρά ταφτα, ο Ανάδοχοσ προτείνει γραπτά και αιτιολογθμζνα για τμιματα του ζργου, αλλαγζσ ςτον τρόπο 

καταςκευισ που οφείλονται ςτισ τοπικζσ εδαφικζσ ςυνκικεσ ι απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ και εμπόδια και θ 

Επιβλζπουςα Τπθρεςία αποδεχκεί τισ προτάςεισ του, τότε οφείλει να προβεί ςε μελζτθ τροποποίθςθσ και εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν αυτϊν, πάντα μετά από ζλεγχο και ζγκριςθ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. Για τθν μελζτθ και τισ εργαςίεσ 

αυτζσ ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ουδεμιάσ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ. 

 

Άρκρο 7ο: Ευκφνθ Αναδόχου - Τρόποσ εκτζλεςθσ του ζργου  

φμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τόςο για τθν ςφνταξθ και εφαρμογι των μελετϊν όςο και 

για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται 

απόλυτα με τουσ τεχνικοφσ όρουσ που αφοροφν τθν ποιότθτα των υλικϊν και τον τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν που 

αναφζρονται ςτο τιμολόγιο και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ του ζργου και οποιοςδιποτε ζλεγχοσ αςκθκεί 
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από τθν Τπθρεςία δεν απαλλάςςει κακόλου τον ανάδοχο από τθν ευκφνθ του.  

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ για τισ ηθμιζσ που κα προκφψουν από τυχόν ςφάλματα των ςχεδίων 

που ζχουν εγκρικεί από τον εργοδότθ, αν πριν από τθν ζναρξθ των αντίςτοιχων ζργων δεν απευκφνει εγγράφωσ, προσ 

τον εργοδότθ ςχετικζσ παρατθριςεισ για τα ςφάλματα των ςχεδίων αυτϊν.  

Ο ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι και χρθςιμοποίθςθ των απαραίτθτων υλικϊν και 

γενικά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςυγγραφισ, τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ, 

τα ςχζδια τθσ οριςτικισ μελζτθσ και τα λοιπά εγκεκριμζνα ςυμβατικά τεφχθ και ςχζδια. ε περίπτωςθ που κάποια 

υλικά, μθχανιματα ι τρόποι εργαςίασ, από τα απαιτοφμενα για το ζργο, καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, τα 

ζξοδα απόκτθςθσ του δικαιϊματοσ για τθ χρθςιμοποίθςθ του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ βαρφνουν τον ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφςει με δικι του δαπάνθ όλα τα υλικά, εργατικά και μθχανιματα που είναι 

αναγκαία για τθν καταςκευι του ζργου κακϊσ και για τθ μεταφορά τουσ από τισ πθγζσ λιψθσ τουσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει 

επίςθσ να επιςκευάηει, ςυντθρεί και αςφαλίηει με δικζσ του δαπάνεσ τα μθχανιματα και εργαλεία ζναντι παντόσ 

κινδφνου.  

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά ςχζδια τθσ οριςτικισ 

μελζτθσ και με τυχόν ςυμπλθρωματικά κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι για 

τυχόν τροποποιιςεισ, μετά τθν ζγκριςθ τθσ οριςτικισ μελζτθσ, που κα γίνουν τελικά δεκτζσ από τθν Τπθρεςία, δεν 

δικαιοφται καμία ιδιαίτερθ αμοιβι ζςτω και αν από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ προκφπτει οικονομικά όφελοσ για τθν Τ-

πθρεςία.  

Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που αναφζρονται και περιγράφονται ςτα τεφχθ, 

μαηί με εκείνεσ που τυχόν κα προτείνει ο ανάδοχοσ και κα εγκρικοφν από τθν Τπθρεςία.  

Ρθτά κακορίηεται ότι οι τιμζσ προςφοράσ με τα Γ.Ε. και Ε.Ο (18%), τα απρόβλεπτα και τισ τυχόν ανακεωριςεισ 

αποτελοφν τθν πλιρθ αποηθμίωςθ του αναδόχου, για καταςκευι των ζργων και καμιά πρόςκετθ αποηθμίωςθ δεν 

δικαιοφται ο ανάδοχοσ από τισ δυςκολίεσ που κα αντιμετωπίςει κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ ι από τυχόν εργαςίεσ 

που κα απαιτθκοφν, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.  

Οποιαδιποτε ηθμιά ςτο ζργο είτε ςτα μθχανιματα, είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξια, λατομεία κ.λπ.) που προζρχεται 

από οποιαδιποτε αιτία ι δολιοφκορά κατά τθ διάρκεια τθσ εργολαβίασ, πλθν ανωτζρασ βίασ, βαρφνει τον ανάδοχο, ο 

οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ και να τθν αποκαταςτιςει.  

Οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικά του αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι  και ςε περιουςίεσ τρίτων που 

οφείλονται ςε αμζλεια ι υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του αναδόχου, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ανάδοχο.  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει, κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ που επιβάλλονται 

από τθν ςχετικι νομοκεςία.  

ε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβων, για τθν εκτζλεςθ ειδικισ φφςθσ εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ 

και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τισ υπόψθ εργαςίεσ, ζςτω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί ζχουν τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ 

Τπθρεςίασ. ε περίπτωςθ που εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ εκτελεςτοφν πλθςίον υπαρχόντων ζργων, ο ανάδοχοσ των 

εργαςιϊν τθσ παροφςθσ εργολαβίασ κα ευκφνεται ςτο ακζραιο για τυχόν καταςτροφζσ ι ηθμιζσ που κα επιφζρει ςτα 
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ζργα αυτά.  

ε κάκε περίπτωςθ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, και τθν παραγωγι  μεταφορά υλικϊν ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ 

για κάκε ηθμιά ι ατφχθμα.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να οργανϊςει τα ςυνεργεία του κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και 

να λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, ϊςτε θ εργαςία να εκτελείται μεκοδικά για αποφυγι άμεςων ι ζμμεςων 

ηθμιϊν ι ατυχθμάτων ι προκλιςεισ πλθμμφρων. Θ Τπθρεςία δεν αναλαμβάνει ι υποχρζωςθ για καταβολι δαπανϊν 

ι αποηθμιϊςεων για τα ωσ άνω αναφερκζντα.  

 

 

Άρκρο 8ο : Εξαςφάλιςθ ροισ όμβριων και λυμάτων  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να πάρει χωρίσ καμιά ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ τα απαραίτθτα μζτρα κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν, ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ ροι όμβριων και λυμάτων ςτα ρεφματα, τάφρουσ, και τουσ αγωγοφσ γενικά.  

 

Άρκρο 9ο : Εξαςφάλιςθ κυκλοφορίασ  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να  επιςκεφκεί και  ελζγξει πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου   να αποκτιςει γνϊςθ των 

γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν τθσ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι και  αφοφ λάβει υπόψθ και τον τρόπο καταςκευισ να 

ςυντάξει χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ Κυκλοφοριακι Μελζτθ τθν οποία κα υποβάλλει ςτθν ΔΕΤΑΚ πριν τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν και κα φροντίςει ϊςτε να εγκρικεί από τισ αρμόδιεσ ανά κζςθ αρχζσ. Θ κυκλοφοριακι Μελζτθ κα εφαρμοςτεί 

ςτθν περιοχι του ζργου κατά τον χρόνο καταςκευισ.  Ο ανάδοχοσ κα ζχει  τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν εφαρμογι 

τθσ κυκλοφοριακισ Μελζτθσ και για τθν αςφάλεια τθσ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι του ζργου.  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να πάρει χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ τα προςικοντα μζτρα κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ 

εργολαβίασ του ςτισ διάφορεσ περιοχζσ, ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων, τόςο από τθν 

διακίνθςθ των μθχανικϊν του μζςων ςτισ περιοχζσ αυτζσ, όςο και από τθν εναπόκεςθ των υλικϊν. Δεν επιτρζπεται να 

πραγματοποιθκεί καμία εργαςία εκςκαφϊν γενικά ι αχρθςτία οδοφ ι πεηοδρομίου πριν να εγκρικεί αρμοδίωσ θ 

Κυκλοφοριακι Μελζτθ και ολοκλθρωκεί πλιρωσ θ  από τον ανάδοχο θ εφαρμογι τθσ.  

Ο ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει κατά τισ μεταφορζσ υλικϊν και μθχανθμάτων μόνο τουσ υφιςτάμενουσ δρόμουσ ι 

κατόπιν οδθγιϊν του εργοδότου κα χρθςιμοποιεί προςωρινοφσ δρόμουσ ι κα καταςκευάηει προςπελάςεισ. ε καμία 

περίπτωςθ δεν επιτρζπεται πάντωσ να παρακωλφει ζςτω και ςποραδικά τθν κυκλοφορία χωρίσ ςυνεννόθςθ με τθν 

Σροχαία.  

Θ ευκφνθ για τθν προειδοποίθςθ των κατόχων πάςθσ φφςεωσ αυτοκίνθτων (τα οποία είναι ςτακμευμζνα ςτουσ δρόμουσ 

όπου πρόκειται να εκτελεςτοφν εργαςίεσ) για να τα απομακρφνουν, κακϊσ και θ με οποιονδιποτε νόμιμο μζςο 

απομάκρυνςθ τουσ, ανικει ςτον ανάδοχο ο οποίοσ οφείλει να επιηθτιςει τθν βοικεια και ςυνεργαςία τθσ Σροχαίασ και 

ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι ευκφνθ τθσ Τπθρεςίασ. Ομοίωσ ουδεμία απολφτωσ υποχρζωςθ ζχει θ Τπθρεςία να 

αποηθμιϊςει τον ανάδοχο για τυχόν κακυςτεριςεισ ι οποιανδιποτε άλλθ αίτια προκφπτουςα εκ του λογοφ τοφτου. Οι 
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δυςκολίεσ και κακυςτεριςεισ αυτοφ του είδουσ απορρζουν από τθν φφςθ και τον τόπο εκτζλεςθσ του ζργου ζχουν 

λθφκεί υπόψθ ςτισ τιμζσ μονάδοσ και είναι γνϊςτεσ ςτον ανάδοχο.  

 

Άρκρο 10ο : Απολογιςτικζσ εργαςίεσ  

Κατά τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε ςφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου με άλλο ςφςτθμα εκτόσ από το απολογιςτικό ο 

ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει και αναγκαίεσ απολογιςτικζσ εργαςίεσ, όταν του δοκεί θ ειδικι ςχετικι 

εντολι από τθν Τπθρεςία.  

 

Άρκρο 11ο : Γεωτεχνικζσ ζρευνεσ  

Ο ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει γνϊςθ όλων των γεωτεχνικϊν 

μελετϊν και ερευνϊν που τυχόν υπάρχουν ςτθν Τπθρεςία και αν κατά τθν γνϊμθ του πρζπει να ςυμπλθρωκοφν να 

προβεί χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ ςτθν λιψθ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και να εκπονιςει τισ απαιτοφμενεσ 

μελζτεσ. 

 

Άρκρο 12ο : Επίβλεψθ ζργου  

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ (διευκφνουςασ) υπθρεςίασ που εκπροςωπείται από τον επιβλζποντα μθχανικό 

του ζργου. Ο ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτον επιβλζποντα και ςε όλουσ τοισ εντεταλμζνουσ 

για τθν επίβλεψθ του ζργου υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ ςτα εργοτάξια, λατομεία, αποκικεσ, εργοςτάςια κ.λ.π, Σο ίδιο 

ιςχφει και για τυχόν ςυμβοφλουσ που κα χρθςιμοποιιςει θ ΔΕΤΑΚ, για να τθν ςυνδράμουν ςτθν επίβλεψθ του ζργου και 

για όποιον άλλο δοκεί ςχετικι ζγκριςθ από τθν ΔΕΤΑΚ.  

Ο Ανάδοχοσ, ζχει τθν υποχρζωςι να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ που δίνονται μζςα ςτα 

ςυμβατικά πλαίςια για τθν κανονικι και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου.  

Σο ότι θ υπθρεςία επιβλζπει το ζργο δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ που προκφπτει από τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι και τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ. 

Όπου ςτισ περί εκτζλεςθσ των Δθμοςίων Ζργων διατάξεισ   «Διευκφνουςα Τπθρεςία» ορίηεται θ Σεχνικι Τπθρεςία τθσ 

ΔΕΤΑΚ και όπου «Προϊςταμζνθ Αρχι»  το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤ ΑΚ. Προσ τουσ παραπάνω πρζπει να απευκφνει 

ο ανάδοχοσ κατά περίπτωςθ τθν αλλθλογραφία και τα λοιπά ζγγραφα.  

Εφ' όςον το ζργο παρουςιάηει πολυπλοκότθτα και απαιτεί εξειδικευμζνθ τεχνολογία, το Δ.. τθσ ΔΕΤΑΚ ζχει τθν 

δυνατότθτα να ανακζςει κακικοντα τεχνικισ υποςτιριξθσ του φορζα και τθσ τεχνικισ Τπθρεςίασ ςε εξειδικευμζνα 

γραφείο ι ιδιϊτθ τεχνικό ι τεχνικοφσ ωσ υμβοφλουσ τθσ ΔΕΤΑΚ. τθ περίπτωςθ αυτι κα αςκοφνται τα κακικοντα μζςω 

του Δ.. και τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑΚ, για οποιαδιποτε φάςθ του ζργου. Ο οριςμόσ αυτόσ ουδόλωσ ςχετίηεται 

με τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ με εξαίρεςθ τθν υποχρζωςθ του αναδόχου να δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ 

ςυνκικεσ άςκθςθσ των κακθκόντων του όπωσ αυτά ενδεχόμενα κα κακοριςκοφν από τθν κυρία του ζργου.  

ε περίπτωςθ διαφωνίασ του Αναδόχου με τισ αποφάςεισ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι 
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μόνο οι ςχετικζσ διατάξεισ για τθ διαδικαςία επίλυςθσ διαφωνιϊν επί εκτζλεςθσ δθμοςίων ζργων (ενςτάςεισ - αιτιςεισ 

κεραπείασ - δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν) όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.  

 

Άρκρο 13ο : Διεφκυνςθ του ζργου από τον ανάδοχο - Ρροςωπικό αναδόχου  

Κατά τθν υπογραφι του Εργολαβικοφ υμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ, είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτθ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία τθ διεφκυνςθ των κεντρικϊν του γραφείων, τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςι του ι τουσ τυχόν 

πλθρεξοφςιουσ κακϊσ και τον αντίκλθτο αυτοφ. 

Θ Διεφκυνςθ του Ζργου από τθν πλευρά του Ανάδοχου ςτον τόπο καταςκευισ του γίνεται από τεχνικοφσ που ζχουν τα 

κατάλλθλα προςόντα. Θα προΐςταται Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ ι πτυχιοφχοσ Μθχανικόσ Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ ι 

πτυχιοφχοσ μθχανικόσ ζργων υποδομισ Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Σ.Ε.Ι) ι τοπογράφοσ μθχανικόσ τεχνολογικισ 

εκπαίδευςθσ (Α.Σ.Ε.Ι).  

O Προϊςτάμενοσ του Εργοταξίου κα παρευρίςκεται κακθμερινά ςτο ζργο. 

Μζςα ςε δζκα ιμερεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία 

ζγγραφο με τον εν λόγω οριςμό του “επί του ζργου μθχανικοφ” με τα πλιρθ ςτοιχεία του, ζνα ςφντομο βιογραφικό ςτο 

οποίο να αναγράφονται οι τίτλοι ςπουδϊν, θ άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ αν απαιτείται, θ επιςτθμονικι & 

επαγγελματικι του εμπειρία κακϊσ επίςθσ και μια Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/85 του εν λόγω τεχνικοφ ότι 

αποδζχεται τθν ανάκεςθ. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα να μθν αποδεχτεί τον οριςμό του τεχνικοφ αυτοφ 

όταν εικάηεται βάςιμα θ ανεπάρκεια του. 

Ο οριςμόσ του προςϊπου αυτοφ ωσ “επί του ζργου μθχανικοφ” δεν αποκλείει να του ανατεκοφν παράλλθλα και τα 

κακικοντα του υντονιςτι Αςφάλειασ & Τγιεινισ, κακϊσ επίςθσ και κακικοντα εκπροςϊπθςθσ του Ανάδοχου. 

Ειδικότερα, νάδοχοσ υποχρεοφται εφ' όςον του ηθτθκεί από τθν Τπθρεςία εντόσ το πολφ 10 θμερολογιακϊν ιμερων από 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να ςυςτιςει γραφείο εργοταξίου ςτελεχωμζνο με επιςτθμονικό και τεχνικό προςωπικό 

ειδικισ εμπειρίασ και ςε επαρκι αρικμό, για τθν διεφκυνςθ και τθν παρακολοφκθςθ του ζργου, το οποίο κα διατθρθκεί 

κακ' όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου μζχρι και τθν προςωρινι παραλαβι. 

Λόγω τυχόν τθσ ειδικισ φφςθσ και δυςκολιϊν του ζργου, ο διευκφνων (επί τόπου) μθχανικόσ  πρζπει να είναι Πολιτικόσ 

ι Σοπογράφοσ ι άλλθσ κατάλλθλθσ ειδικότθτασ μθχανικόσ, διπλωματοφχοσ Α.Ε.Ι ι ΣΕΙ αποδεδειγμζνθσ εμπειρίασ ςτθν 

καταςκευι ςθμαντικϊν υδραυλικϊν κ.λπ. ζργων, ο οποίοσ κα παρευρίςκεται ωσ επί τόπου του ζργου και ωσ 

προϊςτάμενοσ του εργοταξίου και κα είναι αποδεκτόσ από τθν Τπθρεςία.  

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ Τπθρεςία χαρακτθρίςει είτε κατά τον οριςμό είτε κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του 

ζργου τον Διευκφνοντα το ζργο Μθχανικό ι τον αντικαταςτάτθ του ωσ μθ αποδεκτό (κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ 

τθσ), ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τον αντικαταςτιςει εντόσ το πολφ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ς' αυτόν 

του ςχετικοφ εγγράφου τθσ Τπθρεςίασ.  

Ο διευκφνων Μθχανικόσ του ζργου κα είναι πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνοσ ςφμφωνα με το Νόμο από τον ανάδοχο ςε 

όλα τα κζματα του Εργοταξίου (παραλαβι εντολϊν, ειδοποιιςεων, οδθγιϊν, παρατθριςεων, υπογραφι κάκε εγ-
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γράφου και ςτοιχείου που προβλζπεται να γίνεται επί τόπου του ζργου όπωσ παραλαβζσ, θμερολόγια, επιμετριςεισ 

κ.λπ.).  

Ο Διευκφνων Μθχανικόσ του ζργου κα είναι υπεφκυνοσ για τθν ζντεχνθ, άρτια και αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

και για τθ λιψθ και εφαρμογι όλων των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ του ζργου, των εργαηομζνων και παντόσ 

τρίτου. Για τοφτο, πρζπει αμζςωσ μετά τον οριςμό του να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία υπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ 

του διοριςμοφ του και των ευκυνϊν που προκφπτουν από αυτόν. 

Θ εκτζλεςθ των πάςθσ φφςεωσ τοπογραφικϊν εργαςιϊν περιλαμβανομζνων τθσ υψομετρικισ και οριηοντιογραφικισ 

αποτφπωςθσ και τοποκζτθςθσ των ζργων κα γίνεται από τοπογραφικά ςυνεργεία των οποίων επικεφαλισ κα είναι 

Διπλωματοφχασ Σοπογράφοσ Μθχανικόσ ο οποίοσ ομοίωσ κα είναι αποδεκτόσ από τθν Τπθρεςία.  

Ρθτά κακορίηεται ότι ο τυχόν διοριςμόσ του Διευκφνοντοσ Μθχανικοφ του ζργου ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςει 

τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, παραμζνει δε εξ ολοκλιρου και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ζναντι τθσ 

Τπθρεςίασ.  

Ο ανάδοχοσ, πζραν των προαναφερόμενων, οφείλει να ςτελεχϊςει τα γραφεία του εργοταξίου με επιτελείο από 

ζμπειρο και ειδικευμζνο προςωπικά αναγκαίο για τθν εκτζλεςθ, διεφκυνςθ και παρακολοφκθςθ του ζργου.  

τθν περίπτωςθ αλλοδαποφ αναδόχου ι Κοινοπραξίασ με αλλοδαπό μζλοσ, εφόςον απαιτείται και για όςεσ φορζσ 

απαιτθκεί, ςτο διατικζμενο από τον ανάδοχο προςωπικά κα περιλαμβάνεται διερμθνζασ.  

Θ διεφκυνςθ των εργαςιϊν Θ/Μ εξοπλιςμοφ κα γίνεται από μθχανικό ειδικότθτασ Μθχανολόγου ι Θλεκτρολόγου.  

 

Άρκρο 14ο : Ιςχφουςεσ Ρροδιαγραφζσ  

Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν με το ζργο αυτό κα εφαρμοςκοφν όλεσ οι ςε ιςχφ ςχετικζσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, κανονιςμοί, εγκφκλιοι, διατάξεισ κλπ. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται: οι Ελλθνικζσ τεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ) ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 

26/2012 του Τ.A.A.YΠ.ΜΕ.ΔΙ., το ΠΔ334/1994, οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Σ., ΕΝ, ΒS, DIN, ASTM, ISO. κλπ, όπωσ 

τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

Άρκρο 15ο :  Αςφάλιςθ ζργου για αςτικι  ευκφνθ  ζναντι τρίτων   

Ο ανάδοχοσ οφείλει – με μζριμνα και δαπάνθ του – να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν 

με αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ που λειτουργοφν νόμιμα με δόκιμθ δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

και του Ε.Ο.Χ. 

Αντικείμενο αςφάλιςθσ  

Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ ¨ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ¨ του αναδόχου ζναντι τρίτων και οι αςφαλιςτζσ κα 

υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ ι κάνατο, ψυχικι οδφνθ ι θκικι βλάβθ 

και για υλικζσ ηθμιζσ ςε αντικείμενα, ακίνθτα, κινθτά ι και ηϊα. Οι ανωτζρω φκορζσ – οι οποίεσ είναι πικανό να 

εμφανιςτοφν ςε οποιαδιποτε ςτιγμι τθσ Περιόδου Μελετϊν / Καταςκευϊν και τθσ Περιόδου υντιρθςθσ – μποροφν να 

οφείλονται ςε εργαςίεσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και αποκατάςταςθσ ηθμιϊν του Ζργου, ανωτζρα βία, 

οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ και εφόςον εκτελοφνται ςτο πλαίςιο των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Σο 
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αντικείμενο τθσ αςφάλιςθσ περιλαμβάνει και τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων για λόγουσ μθ εφαρμογισ των 

Περιβαλλοντικϊν Όρων και πρόκλθςθσ υποβάκμιςθσ του Περιβάλλοντοσ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του Ν.1650/86 για τθν προςταςία του Περιβάλλοντοσ. Επίςθσ, κα καλφπτονται ηθμιζσ ςε όμορεσ 

ιδιοκτθςίεσ/εγκαταςτάςεισ. 

Διάρκεια Αςφάλιςθσ 

Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ και λιγει με τθν Οριςτικι Παραλαβι του Ζργου. 

Πρια Αποηθμίωςθσ 

Σα ελάχιςτα όρια αποηθμίωςθσ κατά περιςτατικό, για τα οποία κα γίνεται αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, 

κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του Ζργου, κα είναι κατϋ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

α.  Για υλικζσ ηθμιζσ (κετικζσ ι αποκετικζσ) ςε αντικείμενα τρίτων,     ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των τυχόν ηθμιωκζντων 

τρίτων         400.000€ 

β.  Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων κατϋάτομο    300.000€ 

γ.  Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων λόγω ομαδικοφ 

     ατυχιματοσ, ανεξαρτιτων του αρικμοφ των πακόντων     1.000.000€ 

δ.  Σο ακροιςτικό ανϊτατο όριο ευκφνθσ αςφαλιςτϊν ςε 

      όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ ζναντι 

      τρίτων, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ του Ζργου κα είναι 

      κατϋ ελάχιςτον       3.000.000€ 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι ςφαλιςμζνοσ για τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και κατά τθν Περίοδο υντιρθςθσ του Ζργου. Σο 

ανϊτατο ακροιςτικό όριο   ευκφνθσ των Αςφαλιςτϊν κα ανζρχεται ςτο 50% του αντίςτοιχου ποςοφ που ιςχφει κατά τθν 

περίοδο εκτζλεςθσ του Ζργου. 

το αςφαλιςτιριο κα προβλζπεται και κάλυψθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ του Αναδόχου ζναντι του απαςχολοφμενου ςτο 

ζργο εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ (ευκφνθ εργοδότθ). 

 

Άρκρο 16ο : - Αςφάλιςθ προςωπικοφ - Ρρόλθψθ ατυχθμάτων  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει ςτον ΕΦΚΑ και τα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία όλο το προςωπικά που κα 

απαςχολεί.  

Εφ' όςον ο ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί ςτο ζργο ελλθνικό ι αλλοδαπό προςωπικό που δεν υπάγεται ςτισ περί ΕΦΚΑ ι 

άλλων αςφαλιςτικϊν ταμείων διατάξεισ υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικά αυτό ςε αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ ανα-

γνωριςμζνεσ από το Κράτοσ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει ςε Ελλθνικι αςφαλιςτικι εταιρία τα αυτοκίνθτα που κα χρθςιμοποιοφνται ςτο 

ζργο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει με δαπάνεσ του για το ςφνολο τθσ αξίασ τουσ και κατά παντόσ κινδφνου (κλοπι, 

φκορά, φωτιά κ.λπ.) για το χρονικά διάςτθμα από τθν παραλαβι μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο, τα υλικά που κα 
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ζχουν παραλθφκεί από τον εργοδότθ επί τόπου του ζργου και ωσ εκ τοφτου ανικουν ς' αυτόν.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, Διατάγματα, Αςτυνομικζσ 

και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ υπθρεςίασ που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων.  

Ο ανάδοχο  υποχρεοφται να μεριμνιςει για τον εφοδιαςμό των κζςεων εργαςίασ με πόςιμο νερό και εγκαταςτάςεισ 

υγιεινισ και κακαριότθτασ, να εξαςφαλίςει μζςα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, να καταςκευάςει και τοποκετιςει 

κατάλλθλεσ πινακίδεσ ι φωτεινά ςιματα επιςιμανςθσ και απαγόρευςθσ επικινδφνων κζςεων, κακϊσ και 

προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ, τόςο για τουσ εργαηόμενουσ όςο και για τουσ κινοφμενουσ ςτο εργοτάξιο.  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικά τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ εργαςίασ ατομικά και 

ομαδικά εφόδια προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, όπωσ είναι ενδεικτικά, κράνθ, γυαλιά προςταςίασ, 

ηϊνεσ αςφάλειασ, ποδιζσ, γάντια, μάςκεσ θλεκτροςυγκολλθτϊν, κ.λ.π, Κατά τθν εκτζλεςθ νυκτερινισ εργαςίασ ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τον απαιτοφμενο φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και κάκε τρίτου.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςτο εργοτάξιο κατάλλθλο εξοπλιςμό πυρόςβεςθσ και να προβαίνει ςε 

περιοδικό κακαριςμό του χϊρου του εργοταξίου από επικίνδυνα για ανάφλεξθ υλικά. Τποχρεοφται επίςθσ ο ανάδοχοσ 

να φροντίηει για να μθν πραγματοποιοφνται εργαςίεσ ςυγκολλιςεων ι άλλεσ εργαςίεσ ανοικτισ πυράσ ςε χϊρουσ 

αποκικευςθσ καυςίμων ι άλλων εφφλεκτων υλϊν.  

Ρθτά κακορίηεται ότι ανεξάρτθτα από όλα τα παραπάνω ο ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ 

για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ςωςτϊν 

μζτρων αςφάλειασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν διατάξεων για τθν πρόλθψθ εργατικϊν ατυχθμάτων.  

 

Άρκρο 17ο : Κατάλθψθ χϊρων - Ρροςωρινζσ εγκαταςτάςεισ αναδόχου Ρθγζσ λιψθσ υλικϊν - 

Οδοί προςπζλαςθσ 

 Ο εργοδότθσ με τθν εγκατάςταςθ του αναδόχου ςτο ζργο κα παραδϊςει ελεφκερο το χϊρο καταςκευισ του ζργου, 

κακϊσ και τθν τελικι προςπζλαςθ ς' αυτόν. 

Ο ανάδοχοσ κα εκτελζςει με δικζσ του δαπάνεσ όλα τα ζργα που κα απαιτθκοφν, τόςο για τθ διαμόρφωςθ του 

εργοταξίου και των καταυλιςμϊν, όςο και για τισ προςπελάςεισ προσ τουσ χϊρουσ του και όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 

προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ (υπόςτεγα αποκικευςθσ, κάλαμοι διαμονισ, εργαςτιρια, γραφεία κ.λπ.). το εργοτάξιο κα 

πρζπει να ζχει εγκαταςτακεί αποδεκτό ςφςτθμα αποχζτευςθσ και παροχισ πόςιμου νεροφ, θλεκτρικό και τθλζφωνο. Ε-

πίςθσ, υποχρεοφται να μθν εμποδίηει τθ λειτουργία άλλων εγκαταςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Ομοίωσ θ 

ςυντιρθςθ, ο τακτικόσ κακαριςμόσ και όταν ζρκει ο καιρόσ ι κακαίρεςθ και αποκομιδι όλων ανεξαιρζτωσ των 

καταςκευϊν, περιφραγμάτων κ.λπ. των του εργοταξίου.  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων και μζχρι τθ μζρα περαίωςισ των να 

διατθρεί το χϊρο των ζργων κακαρό και απαλλαγμζνο από ξζνα προσ το ζργο προϊόντα εκςκαφϊν ι άλλα αντικείμενα. 

Κάκε αξίωςθ για αποηθμίωςθ προσ απομάκρυνςι τουσ, δεν κα γίνει αποδεκτι.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν εξεφρεςθ, με δικι του φροντίδα, ευκφνθ και δαπάνεσ, των καταλλιλων κζςεων και 

εγκαταςτάςεων και να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν αποκικευςθ και φφλαξθ κάκε υλικοφ, μθχανιματοσ, 



16 

 

εργαλείου, κ.λ.π. που ανικει ς' αυτόν ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο του εργοταξίου, κακϊσ και να προςλαμβάνει 

το κατάλλθλο για το ςκοπό αυτό προςωπικό, (φφλακεσ θμζρασ, νυκτοφφλακεσ, κ.λπ.). Αν οι ςυνκικεσ του ζργου ι ο 

κίνδυνοσ ηθμιϊν ς' αυτό δεν επιτρζπουν, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν απόκεςθ υλικϊν ς' αυτζσ, τότε κα 

αποτίκενται μόνο τα υλικά εργαςίασ μιασ μζρασ, χωρίσ να προκφπτει δικαίωμα του αναδόχου για αποηθμίωςθ, λόγω 

πρόςκετων ι πλάγιων μεταφορϊν, φορτοεκφορτϊςεων κ.λπ., γιατί κεωρείται, ότι όλεσ αυτζσ περιλαμβάνονται ςτισ 

τιμζσ τιμολογίου τθσ μελζτθσ 

Κάκε δαπάνθ ςχετικι με τθν εξεφρεςθ χϊρων εργοταξίων, τθν αγορά ι τθν ενοικίαςθ τουσ, τθν εγκατάςταςθ, τθν 

διαμόρφωςθ προςπελάςεων και τθν οργάνωςι τουσ, βαρφνει τον ανάδοχο του ζργου. Καμία ςχετικι δαπάνθ δεν μπορεί 

να απαιτιςει ο ανάδοχοσ να βαρφνει τον κφριο του ζργου.  

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ τθσ προκεςμίασ, περάτωςθσ του ζργου λόγω ανεπάρκειασ 

χϊρων του εργοταξίου, γιατί με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ζχει αποδεχκεί ότι ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των τοπικϊν 

ςυνκθκϊν. Αν οι τοπικζσ ι τοπογραφικζσ ςυνκικεσ δεν επιτρζπουν τθν απόκεςθ υλικϊν, εφοδίων ι μθχανθμάτων ςε 

κατάλλθλουσ, κοντά ςτο ςθμείο που εκτελοφνται οι εργαςίεσ χϊρουσ, ο ανάδοχοσ κα φροντίηει για τθν αναηιτθςθ ι 

ενοικίαςθ και εν ανάγκθ διαμόρφωςθ παρακείμενων χϊρων, χωρίσ για το λόγο αυτό να γεννάται γι' αυτόν δικαίωμα 

αποηθμιϊςεων για πρόςκετεσ ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ, φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ δεδομζνου ότι οι 

δαπάνεσ αυτζσ κεωρείται ότι ζχουν περιλθφκεί ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ του.  

Ο ανάδοχοσ ζχει ακζραια τθν ευκφνθ για τθν αρίςτθ ποιότθτα, και τθν ςυμφωνία με τισ προδιαγραφζσ των κάκε είδουσ 

υλικϊν λατομείου. Οποιοςδιποτε ζλεγχοσ από τθν Τπθρεςία, ανεξαρτιτωσ αποτελζςματοσ, δεν απαλλάςςει τον 

Ανάδοχο από τισ ευκφνεσ του. υνεπϊσ, εάν οριςμζνεσ πιγεσ υλικϊν είναι ι αποδειχκοφν ςτθν πορεία εκτζλεςθσ του 

ζργου ακατάλλθλεσ πρζπει ο ανάδοχοσ παρακολουκϊντασ τοφτο με δικι του φροντίδα να αναηθτιςει άλλεσ 

κατάλλθλεσ πιγεσ με αποκλειςτικι ευκφνθ, δαπάνθ και φροντίδα.  

Θ Τπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τθν απαλλοτρίωςθ εκτάςεων καταλλιλων για τθν παράγωγθ 

υλικϊν προσ χριςθ του αναδόχου ςτο ζργο, ι αεροκαλάμων, ι ορυχείων, πρζπει ςυνεπϊσ αυτόσ ςτισ τιμζσ που κα 

προςφζρει για τθν καταςκευι του ζργου να ςυμπεριλάβει όλεσ τισ από οιονδιποτε λόγο απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν 

προμικεια από ιδιωτικά ι κοινοτικά λατομεία, ορυχεία, κοίτεσ ποταμϊν, χειμάρρων κ.λ.π, των αναγκαιοφντων αργϊν 

υλικϊν ι για τθ μίςκωςθ ι αγορά εκτάςεων προσ παραγωγι των υλικϊν αυτϊν ι τθ λιψθ δανείων.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτον εργοδότθ τισ πθγζσ λιψθσ δανείων και γενικότερα τισ πιγεσ των αδρανϊν 

υλικϊν που κα χρθςιμοποιιςει για τθν καταςκευι του ζργου. Πριν από τθ χρθςιμοποίθςθ οποιαςδιποτε πθγισ υλικϊν, 

υποχρεοφται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ ςτθν εξζταςθ των υλικϊν τθσ ςε εργαςτιριο τθσ ζγκριςθσ του εργοδότθ 

και να υποβάλλει ςτον επιβλζποντα Μθχανικό για ζγκριςθ τα αποτελζςματα τθσ εργαςτθριακισ εξζταςθσ. Θ Τπθρεςία 

διατθρεί το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι για λόγουσ καταλλθλότθτασ, οικονομίασ και ταχφτθτασ τθσ εκτζλεςθσ του ζργου 

να διατάξει τον ανάδοχο να ερευνιςει και άλλεσ κζςεισ, ι άλλεσ δυνατότθτεσ προμικειασ των υλικϊν.  

Για τθ λιψθ και απόκεςθ των αδρανϊν υλικϊν και κάκε ςχετικι εργαςία πρζπει να τθροφνται με ςχολαςτικι ακρίβεια 

και με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου οι δεςμεφςεισ και περιοριςμοί για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

Σα αμμοχάλικα οδοςτρωςίασ, εγκιβωτιςμοφ αγωγϊν, ςτραγγιςτθρίων κ.λπ. κα είναι ι κραυςτά λατομείου και κα 
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προζρχονται κατ' αρχιν από τα λατομεία τθσ περιοχισ  

Όλεσ οι βοθκθτικζσ εργαςίεσ, όπωσ προςωρινζσ οδοί προςπζλαςθσ προσ τα εργοτάξια και τουσ χϊρουσ των ζργων, 

ερευνθτικζσ εργαςίεσ, εγκαταςτάςεισ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ και τθλεφϊνου, κα εκτελεςκοφν με ευκφνθ 

και με δαπάνεσ του αναδόχου. τισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται τα ζξοδα ςφνδεςθσ με τα ςχετικά δίκτυο κακϊσ και 

θ πλθρωμι τθσ κατανάλωςθσ κακ όλθ τθ διάρκεια του ζργου.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ να προβεί ςτθ διάνοιξθ, διαμόρφωςθ και ςυντιρθςθ των 

οδϊν προςπζλαςθσ με τα απαιτοφμενα τεχνικά ζργα προσ τισ κζςεισ λιψθσ αδρανϊν υλικϊν λατομείων, ορυχείων, 

αεροκαλάμων ι προσ τουσ χϊρουσ εναπόκεςθσ των ακαταλλιλων ι πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαφισ, κακϊσ και 

προσ τα εργοτάξια, ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ και τισ κζςεισ εναποκζςεισ των υλικϊν και εφοδίων του ζργου. Οι δαπάνεσ 

αυτζσ των οδϊν προςπζλαςθσ δεν αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα, διότι ζχουν λθφκεί υπόψθ από τον ανάδοχο κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ του.  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει κάκε εφλογθ διευκόλυνςθ διόδων προσ άλλουσ εργολιπτεσ ι εργατικό προςωπικά που 

χρθςιμοποιείται από τθν Τπθρεςία, κακϊσ και προσ τουσ εντόπιουσ κάτοικουσ για μετάβαςθ τουσ ςε αγροτικζσ και τισ 

άλλεσ ιδιοκτθςίεσ τουσ. Κάκε δαπάνθ για τθν καταςκευι τζτοιων διόδων, περιλαμβανομζνων προςωρινϊν 

γεφυρϊςεων, βαρφνει τον ανάδοχο.  

Όςον αφορά ςτουσ εν λειτουργία δρόμουσ, ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ ότι δεν μπορεί να κυκλοφοριςει όχθμα 

βάρουσ μεγαλφτερου εκείνου για το οποίο ζχει υπολογιςτεί θ αντοχι του οδοςτρϊματοσ, με ςκοπό να αποφευχκεί θ 

καταςτροφι του. Για το λόγο αυτό πρζπει προθγουμζνωσ, ςε ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ αρχζσ, να εξακριβϊνει τθν 

αντοχι του οδοςτρϊματοσ και των καταςτρωμάτων των γεφυρϊν και των άλλων τεχνικϊν ζργων τθσ οδοφ.  

ε περίπτωςθ που είναι αδφνατθ θ διζλευςθ βαρζων οχθμάτων ι μθχανθμάτων, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, 

πάντα μετά από ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, να κάνει τισ αναγκαίεσ ενιςχφςεισ, αντιςτθρίξεισ κ.λπ. ι να βρει 

οποιοδιποτε άλλο τρόπο διαβάςεωσ.  

ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί οχιματα βαρφτερα των προβλεπομζνων για κυκλοφορία ςτουσ δρόμουσ 

και προκλθκοφν ηθμιζσ ςε αυτοφσ, είναι υποχρεωμζνοσ ςτθν επαναφορά αυτϊν ςτθν προγενζςτερθ κατάςταςι τουσ, 

ςυνταςςομζνου εν ανάγκθ και ςχετικοφ πρωτοκόλλου προ και μετά τθ χριςθ των δρόμων.  

Οπωςδιποτε, εφόςον κάνει χριςθ τζτοιων οδϊν (μζςα ςτουσ ανωτζρω περιοριςμοφσ) υποχρεοφται ςτθν ςυντιρθςθ 

και των δρόμων αυτϊν κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ εκ 

μζρουσ του εργοδότθ.  

Όςον αφορά ςτθν κυκλοφορία των μεταφορικϊν μζςων και των μθχανθμάτων του, είναι αποκλειςτικϊσ υπεφκυνοσ για 

τθν τιρθςθ των ςχετικϊν Αςτυνομικϊν Διατάξεων.  

 

Άρκρο 18ο : Εγκαταςτάςεισ Οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ - Δοκιμαςτικζσ τομζσ  

Κάκε είδουσ εργαςίεσ, όπωσ εργαςίεσ εκςκαφϊν, καταςκευισ τεχνικϊν ζργων, οδοςτρωςίασ κ.λπ. κα πρζπει να 

εκτελοφνται με ιδιαίτερθ προςοχι ςε περιοχζσ όπου υπάρχουν παραμζνουςεσ εγκαταςτάςεισ κάκε φφςθσ. Σζτοιεσ 
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εγκαταςτάςεισ είναι οδοςτρϊματα, περιφράξεισ, τεχνικά ζργα, δίκτυα κοινωφελϊν οργανιςμϊν ι κοινοτικϊν ι 

ιδιωτικϊν εκμεταλλεφςεων όπωσ αρδευτικά φρζατα, αφλακεσ δίκτυα τροφοδοτικά ι διανομισ θλεκτρικοφ, νεροφ,   

κ.λπ. και τα οποία για ςυντομία ονομάηονται δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ. Θ επιηθτοφμενθ ιδιαίτερθ προςοχι 

αποςκοπεί ςτο να αποφεφγονται ηθμιζσ, ατυχιματα, βλάβεσ, δυςλειτουργίεσ κ.λπ., για τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ είναι 

μονόσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά. 

Ζτςι ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι ςτθν περιοχι του ζργου μπορεί να υπάρχουν εναζριεσ και υπόγειεσ 

εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. ι Ν.Π.Δ.Δ κλπ φορζων ι εταιρειϊν και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν 

πρόλθψθ ηθμιϊν των ανωτζρω εγκαταςτάςεων (δίκτυα κ.λπ.), υπζχων μονομερϊσ και κακ' ολοκλθρία τθν αςτικι και 

ποινικι ευκφνθ από τισ ενζργειεσ, αμζλειεσ και παραλείψεισ αυτοφ ι των οργάνων του, του εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ ι των οχθμάτων και μθχανθμάτων του κ.λπ., υποχρεοφμενοσ ςυγχρόνωσ ςτθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν 

ι τθν καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. τθν περίπτωςθ ηθμιϊν κ.λπ. οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ τον κφριο 

τθσ εγκατάςταςθσ και τθν Τπθρεςία.  

Καμία αξίωςθ του Αναδόχου από τισ παραπάνω αιτίεσ δεν κα γίνεται αποδεκτι. Θ τιμι μονάδασ κάκε εργαςίασ είναι 

ενιαία και αμετάβλθτθ ανεξάρτθτα από δυςκολίεσ κυκλοφορίασ ι άλλων αιτιϊν, από τθν ζκταςθ των εργαςιϊν και τθν 

δυνατότθτα ι το ςυμφζρον χριςθσ μθχανικϊν μζςων ι χειρϊν.  

Οι εργαςίεσ για τυχόν, απαιτοφμενεσ μετατοπίςεισ εφ' όςον είναι μόνιμεσ και τυχόν εμπίπτουν ςτο εφροσ κατάλθψθσ 

των ζργων ι αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, κα εκτελοφνται με τθν φροντίδα των Οργανιςμϊν αυτϊν (ΔΕΘ, ΟΣΕ κ.λπ.) και 

ουδεμία ανάμιξθ οικονομικι ι τεχνικι κα ζχει ο ανάδοχοσ. Ο ανάδοχοσ όμωσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει 

απροφαςίςτωσ τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν.  

Αν οι μετατοπίςεισ αυτζσ επθρεάηουν δυςαναλόγωσ προσ τθν προκεςμία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, το χρονοδιάγραμμα, 

καταςκευισ των ζργων, τότε ο ανάδοχοσ δικαιοφται μόνο ανάλογθσ παράταςθσ προκεςμίασ με ανακεϊρθςθ και όχι με 

αποηθμίωςθ.  

το διάςτθμα πριν τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ του χρονοδιαγράμματοσ από τθν Τπθρεςία ι μετά τθν 

πάροδο του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του, οπότε και κεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριμζνο και πριν από 

τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ κα μεριμνιςει ϊςτε να παραλάβει από τουσ διάφορουσ οργανιςμοφσ τα ςχζδια 

που δείχνουν τισ κζςεισ των αγωγϊν ςτθν περιοχι του ζργου, οφείλει να εκτελζςει, εφ' όςον απαιτείται και μετά από 

ζγγραφθ ςυνεννόθςθ με τθν Τπθρεςία δοκιμαςτικζσ τομζσ κατά μικοσ τθσ χάραξθσ του ζργου για τον εντοπιςμό 

αγωγϊν, καλωδίων Ο.Κ.Ω. και άλλων εμποδίων, κακϊσ και να προβεί ςτθν μετζπειτα προςταςία των προσ αποφυγι 

ηθμιϊν ι αποκατάςταςθ ι αποηθμίωςθ των οποίων κα βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο 

Ομοίωσ μετά από υπόδειξθ τθσ Τπθρεςίασ ι ζγκριςθ ςχετικοφ δικοφ του αιτιματοσ οφείλει να εκτελζςει δοκιμαςτικζσ 

τομζσ και κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου. Για κάκε δοκιμαςτικι τομι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ειδοποιιςει εγκαίρωσ τθν Τπθρεςία περί του χρόνου πραγματοποίθςθσ των εργαςιϊν αυτϊν ϊςτε να παρίςταται ο 

επιβλζπων ι άλλοσ εκπρόςωποσ τθσ Τπθρεςίασ.  

Εφ' όςον από τα τεφχθ προβλζπεται ιδιαίτερα επιμζτρθςθ και πλθρωμι, των δοκιμαςτικϊν τομϊν, αυτι γίνεται 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςε ςχετικό άρκρο του Σιμολογίου για εκςκαφζσ εντοπιςμοφ, αποκάλυψθσ και ακριβοφσ 
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προςδιοριςμοφ αγωγϊν κ.λπ. Ρθτά αναφζρεται ότι αν δεν προθγθκεί ζγγραφθ ςυνεννόθςθ με τθν Τπθρεςία ι εγγραφι 

ςτο θμερολόγιο του ζργου από τον επιβλζποντα καμιά δοκιμαςτικι τομι δεν επιμετράται και δεν πλθρϊνεται.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πάρει, χωρίσ καμιά ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ όλα τα προςικοντα μζτρα κατά τθν εκτζλεςθ των 

δοκιμαςτικϊν τομϊν για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, του ζργου, πεηϊν και κυκλοφορίασ και είναι αποκλειςτικόσ 

και μόνοσ υπεφκυνοσ για κάκε βλάβθ, ατφχθμα και ηθμία.  

Όταν υπάρχουν εν γζνει εμπόδια, τα οποία χρειάηονται μετατόπιςθ ι άρςθ, πρζπει να αναφερκεί εγγράφωσ και 

εγκαίρωσ από τον ανάδοχο ςτθν αρμόδια υπθρεςία για τθ λιψθ ςχετικισ άδειασ μετατόπιςθσ με κοινοποίθςθ ςτθν Τ-

πθρεςία. Οι δαπάνεσ μετατόπιςθσ ι άρςθσ αυτϊν βαρφνουν τον εργοδότθ και καταβάλλονται απ' ευκείασ απ' αυτόν, 

εκτόσ εάν θ ανάγκθ μετατόπιςθσ προζκυψε, από αυκαίρετεσ ενζργειεσ του αναδόχου οπότε βαρφνει αποκλειςτικά και 

εξ ολοκλιρου τον ίδιο.  

Επιςθμαίνεται ότι κάκε ηθμιά που κα προκλθκεί από τον ανάδοχο ςτουσ διαφόρουσ αγωγοφσ είτε κατά τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν πλθςίον των αγωγϊν, είτε μετά το πζρασ τουσ και που οφείλεται ςτθν κακι εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν εκςκαφισ, υποςτθρίξεωσ, ςυμπυκνϊςεων κ.λπ. κα βαρφνει αποκλειςτικϊν τον Ανάδοχο.  

Για ηθμιζσ ειδικά ςτο δίκτυο Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ, θ δαπάνθ, επιςκευισ αλλά να παρακρατείται από τα 

οφειλόμενα ςε αυτόν από τθν υπόψθ εργολαβία ι άλλθ ι εφόςον δεν επαρκοφν ειςπράττεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

για ειςπράξεισ Δθμοςίων Ζργων.  

 

Άρκρο 19ο : Εκςκαφι τάφρων –Επιχϊςεισ -  Κατεδαφίςεισ 

Οι εκςκαφζσ τάφρων για τθν εγκατάςταςθ αγωγϊν και τθν εκτζλεςθ τεχνικϊν ζργων κα γίνονται ςφμφωνα με τα ςχζδια 

εκτελζςεωσ (κεωρθμζνα από τθν Τπθρεςία Επιβλζψεωσ) και τισ επί τόπου οδθγίεσ τθσ Επιβλζψεωσ.  Σα βάκθ και τα 

πλάτθ του πυκμζνα εκςκαφισ όπου θ εφαρμογι των ςχεδίων τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ δεν είναι δυνατι, ορίηονται από 

τον Επιβλζποντα ανάλογα με τισ ειδικζσ τοπικζσ ςυνκικεσ και τον επιδιωκόμενο βακμό αςφάλειασ κάκε αγωγοφ. 

Επιδιϊκεται θ εξαςφάλιςθ αρκετοφ πάχουσ επικάλυψθσ, μετροφμενου από τθν προβλεπόμενθ τελικι ςτάκμθ του 

εδάφουσ και πλάτουσ πυκμζνα αρκετοφ ϊςτε να είναι εφκολθ θ  καταςκευι, τοποκζτθςθ  και  ςυναρμολόγθςθ των 

αγωγϊν.  Σα πρανι των τάφρων κα είναι κατακόρυφα και κα αντιςτθρίηονται κατάλλθλα. Εκεί όπου το επιβάλλουν οι 

ςυνκικεσ του ζργου, θ Τπθρεςία μπορεί να κακορίςει με ζγγραφο κλίςεισ πρανϊν.   

Εκςκαφζσ επιπλζον αυτϊν που κακορίηονται ςτα ςχζδια ι από τθν Τπθρεςία Επίβλεψθσ, δεν αναγνωρίηονται χωρίσ 

προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ, όπωσ επίςθσ δεν αναγνωρίηονται και άλλεσ εργαςίεσ που ζγιναν εξαιτίασ τθσ 

επιπλζον εκςκαφισ (επιχϊςεισ, αποκαταςτάςεισ οδοςτρωμάτων κλπ).  Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ειςθγείται ςτθν Τπθρεςία 

Επιβλζψεωσ τισ τροποποιιςεισ που κατά τθ γνϊμθ του επιβάλλονται και αφοροφν τισ κλίςεισ των πρανϊν 

χρθςιμοποίθςθ αντιςτθρίξεωσ κλπ.   

Σα προϊόντα εκςκαφισ κα τοποκετοφνται προςωρινά ςτθ χαμθλότερθ κατά τθν εγκάρςια τομι πλευρά ϊςτε να μθν 

παραςφρονται από τα νερά προσ τθν τάφρο.  Οι εκςκαφζσ των τάφρων και οι επόμενεσ εργαςίεσ μζχρι και τθν 

επανεπίχωςι τουσ πρζπει να γίνονται με τον ταχφτερο δυνατό ρυκμό, ιδίωσ ςε περιοχζσ με μεγάλθ κυκλοφορία, ϊςτε 
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να μθ διατθροφνται για πολφ οι ανωμαλίεσ που προκαλοφνται ςτθν κυκλοφορία των πεηϊν, αυτοκινιτων κλπ από τθν 

φπαρξθ τθσ τάφρου, χωμάτων κλπ. Σονίηεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν αφινει τμιμα τάφρου 

οποιουδιποτε μικουσ ςτο οποίο δεν κα ζχουν ολοκλθρωκεί οι εργαςίεσ (από τθν εκςκαφι μζχρι και τθν επανεπίχωςι 

τθσ).   

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να διαπιςτϊνει τθν ενδεχόμενθ φπαρξθ εμποδίων πριν αρχίςουν οι εκςκαφζσ, ςυγκεντρϊνοντασ τα 

απαιτοφμενα πλθροφοριακά ςτοιχεία από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ, ϊςτε να αποφεφγονται ηθμιζσ και ατυχιματα.  

Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται ϊςτε να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτα υπόγεια καλϊδια, δίκτυα υδρεφςεωσ κλπ.  Όπου 

ςυναντιοφνται ςωλθνωτοί αγωγοί υδρεφςεωσ οικιϊν πρζπει να υποςτθρίηονται και να προφυλάγονται κατάλλθλα.  

Πζραςμα δίπλα από ςτφλουσ κα αντιμετωπιςκεί με πλιρθ και αςφαλι ειδικι αντιςτιριξθ τθσ παρειάσ τθσ τάφρου ςτο 

αναγκαίο μικοσ και βάκοσ, με τα κάκε φορά κατάλλθλα μζτρα αςφάλειασ.  Θ φπαρξθ πρόχειρων ι προςωρινϊν 

κτιςμάτων π.χ. περιπτζρων δεν κα αποτελεί κατά κανόνα λόγο μεταβολισ τθσ χαράξεωσ του αγωγοφ.  Απρόβλεπτεσ 

περιπτϊςεισ εμποδίων κα αντιμετωπίηονται ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ 

τισ διαςταυρϊςεισ τάφρων με οδοφσ ςθμαντικισ κυκλοφορίασ, μετά τθν εκςκαφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

αποκαταςτιςει προςωρινά τθν κυκλοφορία με καταςκευι προςωρινισ γεφφρωςθσ ζπειτα από υπόδειξθ τθσ Τπθρεςίασ 

Επίβλεψθσ.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν εκςκαφι των τάφρων να παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα αςφάλειασ για τθν 

πρόλθψθ ηθμιϊν ςτα ζργα ι ςε τρίτουσ και ιδίωσ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων.  

τθν τιμι τθσ εκςκαφισ των τάφρων ι τμθμάτων περιλαμβάνεται και θ διαμόρφωςθ των πρανϊν των τάφρων που κα 

γίνει με οποιοδιποτε μζςο.  

Οι επιχϊςεισ τάφρων κα εκτελοφνται γενικά μετά τθν πλιρθ εγκατάςταςθ των αντίςτοιχων αγωγϊν και τθν επιτυχθμζνθ 

δοκιμι ςτεγανότθτάσ τουσ. υγκεκριμζνα μετά τθν επιτυχθμζνθ δοκιμι του αγωγοφ, γίνεται θ προςτατευτικι του 

επίχωςθ με άμμο προςεκτικά και μζχρι να ςυμπλθρωκεί πάχοσ επιχϊματοσ ςφμφωνο με το οριηόμενο ςτισ τυπικζσ 

διατομζσ τθσ μελζτθσ.  Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προςτατευτικισ αυτισ ςτρϊςεωσ κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να 

γεμίςουν όλα τα κενά, ιδιαίτερα κάτω από τον αγωγό, ϊςτε να εδράηεται και να προςτατεφεται καλά.  τθ ςυνζχεια και 

αφοφ τελειϊςει θ προςτατευτικι ςτρϊςθ, θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία κα ελζγχει τθν κατάςταςθ του αγωγοφ και μετά ο 

Ανάδοχοσ κα προχωρεί ςτθ ςυμπλθρωματικι επίχωςθ τθσ τάφρου.  Θ επίχωςθ τθσ τάφρου κα γίνει με αμμοχάλικο ι  

άμμο  ι  αυτοφςιο  υλικό χειμάρρου ςφμφωνα πάντα με τισ τυπικζσ  διατομζσ, ενϊ  κα  χρθςιμοποιθκοφν προϊόντα 

εκςκαφισ ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ Επιβλζπουςα  Τπθρεςία κρίνει τθν καταλλθλότθτά τουσ.  Θα λαμβάνονται  

όλα τα μζτρα, ϊςτε να αποκλειςκεί κάκε αιςκθτι μελλοντικι κακίηθςθ. Απαιτείται θ πιςτι εφαρμογι των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν των ςχετικϊν με τθ ςυμπφκνωςθ των επιχϊςεων.  ε περιπτϊςεισ που θ τάφροσ διαςταυρϊνεται με 

οδοφσ πυκνισ κυκλοφορίασ είναι δυνατόν μετά από υπόδειξθ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ να γίνουν οι απαραίτθτεσ 

γεφυρϊςεισ για τθν διζλευςθ πεηϊν και αυτοκινιτων. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει αρκετζσ 

γεφυρϊςεισ, κατάλλθλου ανοίγματοσ, για τθν προςωρινι επικάλυψθ τθσ τάφρου και το αςφαλζσ περαςμάτων 

τροχοφόρων. Αυτζσ κα διατθρθκοφν μζχρι τθν πλιρθ επίχωςθ και τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλότθτασ τθσ οδοφ.  

Οι κάκε είδουσ άρςεισ, αποςυνκζςεισ και κατεδαφίςεισ καταςκευϊν, επιφανειακϊν ι υπογείων που είναι απαραίτθτεσ 

για τθ διάνοιξθ των τάφρων, κα γίνονται ςε όςθ ζκταςθ είναι αναγκαίο και αναπόφευκτο για τθν εγκατάςταςθ των 



21 

 

αγωγϊν. Ιςχφουν τα ςχετικά άρκρα του τιμολογίου και όςα ςυμπλθρωματικά ορίηονται παρακάτω : 

i. Πριν από οποιαδιποτε κατεδάφιςθ θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία οφείλει να ελζγχει αν είναι αναγκαία, να 

κακορίηει τθν ζκταςι τθσ και να παίρνει, ςε   αντιπαράςταςθ με τον Εργολάβο, τισ αναγκαίεσ διαςτάςεισ και όςα άλλα   

ςτοιχεία απαιτοφνται για τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν επιμετριςεων και πρωτοκόλλων. 

ii. Όπου πρόκειται να προκφψουν χριςιμα υλικά από τθν κατεδάφιςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει τα 

κατάλλθλα μζτρα για τθν πρόλθψθ φκοράσ τουσ κακϊσ και για τθν αςφαλι διαφφλαξι τουσ ςτο εργοτάξιο ϊςπου να 

ξαναχρθςιμοποιθκοφν, αν υπάρχει τζτοια περίπτωςθ. Αν όχι τα παραδίνει με πρωτόκολλο ςτθν Τπθρεςία και κάκε 

απϊλεια τζτοιων υλικϊν βαρφνει τον Ανάδοχο,  ου είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει με καινοφργια. Σα 

άχρθςτα υλικά που προζρχονται από τισ κατεδαφίςεισ και είναι ακατάλλθλα για επιχϊςεισ, πρζπει να απομακρφνονται 

το γρθγορότερο. 

iii.  Θ εναπόκεςθ των χριςιμων υλικϊν που προκφπτουν από τισ κατεδαφίςεισ πρζπει να γίνεται ςε κανονικοφσ 

ςωροφσ, ϊςτε να διευκολφνεται ο ζλεγχοσ   και θ καταμζτρθςθ και ςε κζςεισ που και θ κυκλοφορία να μθν 

παρεμποδίηεται και να είναι εφκολθ θ προςζγγιςθ μεταφορικϊν μζςων για τθν απομάκρυνςθ ι τθν 

επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. 

 

Άρκρο 20ο : Τομζσ οδοςτρωμάτων - Αποκατάςταςθ αυτϊν  

Είναι απαραίτθτθ θ χριςθ ειδικοφ μθχανιματοσ (αςφαλτοκόπτθ) για τθ χάραξθ τθσ τελικισ επιφάνειασ του 

υφιςτάμενου οδοςτρϊματοσ  (αςφαλτοτάπθτασ, ςκυρόδεμα, πλακόςτρωςθ κλπ).  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να προφυλάςςει το οδόςτρωμα εκτόσ ορφγματοσ από κάκε βλάβθ, φκορά κ.λπ. από κακό χειριςμό 

των μθχανθμάτων ι άλλων αίτιων και ςε περίπτωςθ βλάβθσ πρζπει να επανορκϊςει με ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ 

του μθ δικαιουμζνου οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ.  

Θ αποκατάςταςθ των τομϊν οδοςτρωμάτων πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ςχετικι Σ.Π. Θ 

αποκατάςταςθ πρζπει να γίνεται ζγκαιρα μετά το πζρασ αυτοτελϊν τμθμάτων ζργων (τμιμα αγωγοφ από φρεάτιο ςε 

φρεάτιο ι αυτοτελισ, αγωγόσ).  

Εάν ο Ανάδοχοσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία δεν προβεί ςτθν 

ζναρξθ και εντόσ εφλογου προκεςμίασ περαίωςθ όλων ι μζρουσ των ανωτζρω εργαςιϊν, αυτζσ εκτελοφνται εισ βάροσ 

του αναδόχου ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

 

Άρκρο 21ο : Αποκομιδι προϊόντων εκςκαφϊν - Κακαριςμόσ εργοταξίου κ.λ.π,  

Σα προϊόντα εκςκαφϊν γενικά, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία χρειάηονται για τθν επίχωςθ του ςκάμματοσ, 

κα απομακρφνονται απ' αυτό, μερικϊσ ι ολικϊσ, προςωρινϊσ ι και οριςτικϊσ, εφόςον λόγοι κυκλοφοριακοί τθσ οδοφ, 

επί τθσ οποίασ το ςκάμμα ι άλλοι κατά τθν κρίςθ τθσ διευκυνοφςθσ υπθρεςίασ επιβάλουν τθν απομάκρυνςθ. Θ 

προςωρινι ι οριςτικι εναπόκεςθ των προϊόντων αυτϊν κα γίνεται ςε χϊρουσ κείμενουσ ςε οιανδιποτε απόςταςθ, από 

τον τόπο των εκτελουμζνων ζργων και διατικζμενουσ προσ τον ςκοπό αυτόν με ευκφνθ και δαπάνεσ του αναδόχου.  
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Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αφαιρζςει και απομακρφνει με δικζσ του δαπάνεσ κατά τθ διάρκεια του ζργου πριν από 

τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, από τον περιβάλλοντα χϊρο του τμιματοσ αυτοφ και γενικά από τα εργοτάξια κάκε 

απαιτθκείςα προςωρινι εγκατάςταςθ προβλεπόμενθ από τθν παροφςα τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριϊματα, 

μθχανιματα, υλικά πλεονάηοντα, χριςιμα ι άχρθςτα, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων κ.λ.π, να καταςτρζψει 

κάκε βοθκθτικό ζργο κ.λ.π, το οποίο κα υποδειχκεί από τθν Τπθρεςία ωσ άχρθςτο ι επιηιμιο για τθν μετζπειτα 

λειτουργία, να ιςοπεδϊςει τουσ χϊρουσ επί των οποίων ιταν εγκατεςτθμζνο αυτό κ.λ.π, να παραδϊςει δε τελείωσ 

κακαροφσ τόςο τισ καταςκευζσ όςο και τουσ γφρω χϊρουσ του εργοταξίου και γενικά να μεριμνιςει για κάκε άλλο 

απαιτοφμενο για τθν παράδοςθ του ζργου για τθν εφρυκμθ λειτουργία αυτοφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ.  

Κατά τον ίδιο τρόπο ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να προβαίνει ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ και ςτθν κακαίρεςθ, 

αποκόμιςθ κ.λπ. κάκε προςτατευτικισ ι άλλθσ καταςκευισ που καταςκευάςτθκε για τθν εκτζλεςθ του ζργου (εργαςιϊν 

και παραγωγισ υλικϊν), που επιβλικθκε για αποφυγι πάςθσ φφςθσ ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κ.λπ. ςε ιδιοκτθςίεσ, 

οικοδομζσ, δζνδρα, αγροφσ, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και πάςθσ φφςθσ ζργα κακϊσ και 

ςτθν απομάκρυνςι περιφραγμάτων των εργοταξίων.  

Ρθτά κακορίηεται ότι ο Ανάδοχοσ οφείλει μετά το περάσ των εργαςιϊν ι αυτοτελοφσ τμιματοσ αυτϊν αλλά 

οπωςδιποτε εντόσ τθσ προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου να προβεί ςτον πλιρθ και επιμελθμζνο κακαριςμό του 

παραςκευαςκζντοσ δικτφου, των φρεατίων και κάκε άλλθσ καταςκευισ και τθν απομάκρυνςι κάκε είδουσ υλικϊν κ.λ.π. 

από αυτά. Θ εργαςία αυτι δεν αμείβεται ιδιαίτερα δεδομζνου ότι αποτελεί αυτονόθτθ υποχρζωςθ του αναδόχου και 

ευκφνθ του.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να διατθρεί ςυνεχϊσ κακαρό τον χϊρο των ζργων λαμβάνοντασ όλα τα απαραίτθτα μζτρα 

(διαβροχι, ςκοφπιςμα, κακάριςμα) να υλοποιεί δε άμεςα τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ. Ιδιαίτερα μετά το πζρασ 

των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ οφείλει να κακαρίηει επιμελϊσ τισ οδοφσ όπου εκτελζςκθκαν εργαςίεσ, ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ του επιβλζποντοσ.  

Εάν εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία δεν προβεί ςτθν ζναρξθ και 

εντόσ εφλογου προκεςμίασ περαίωςθ όλων θ μζρουσ των ανωτζρω εργαςιϊν, αυτζσ εκτελοφνται εισ βάροσ του 

αναδόχου ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου και τον χρόνο υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ αυτοφ, να 

λαμβάνει υπ’ όψθ του και να τθρεί απαρζγκλιτα όλουσ τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ που ζχουν κακοριςκεί για το ζργο, 

ςτο μζτρο που τον αφοροφν. τισ τιμζσ προςφοράσ του Αναδόχου κεωρείται ότι περιλαμβάνονται ανοιγμζνεσ όλεσ οι 

δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων για τθν εκτζλεςθ του υπόψθ ζργου και αφοροφν 

ςτον ανάδοχο. 

Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, τα προϊόντα εκςκαφϊν και κακαιρζςεων που κα προκφψουν, ςε περίπτωςθ που δεν 

επαναχρθςιμοποιθκοφν ςτο ίδιο το ζργο, κα διοχετεφονται απαραίτθτα ςε αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ διαχείριςθσ  

αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), ςφμφωνα με τθν αρικ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 

ΚΤΑ, «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), (ΦΕΚ Βϋ1312/24-08-2010). 
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Ο ανάδοχοσ του ζργου ζχει τθν υποχρζωςθ να διαχειριςτεί τα απόβλθτα εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων 

(ΑΕΚΚ) που κα προζλκουν από το ζργο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Προσ τοφτο κατά 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν υπθρεςία υπεφκυνθ διλωςθ για τθ ςυνεργαςία του με 

εγκεκριμζνο Ατομικό ι υλλογικό φςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΕΔ ΑΕΚΚ) με εμβζλεια τθν Περιφερειακι Ενότθτα υλοποίθςθσ του ζργου. 

Σο ζντυπο ΔΑ (τοιχεία Διαχείριςθσ Αποβλιτων) που ςυμπλθρϊνει ο ανάδοχοσ και το οποίο ςυνοδεφει τθν 

προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ, μετά τθν επικφρωςι του από τθν από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία αποτελεί 

απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ του αναδόχου με το ΕΔ ΑΕΚΚ. τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ 

λειτουργεί Ατομικό ΕΔ, ςτθν προαναφερκείςα υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνονται τα ςτοιχεία του, ενϊ το ζντυπο ΔΑ, 

επικυρωμζνο από τθν υπθρεςία, τθρείται ςτο φάκελο του ζργου του Ατομικοφ ΕΔ. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαχειριςτεί τα ΑΕΚΚ μζςω υλλογικοφ ι Ατομικοφ ΕΔ ΑΕΚΚ, ανεξάρτθτα αν αυτό 

προβλζπεται ι όχι ςτισ Αποφάςεισ Ζγκριςθσ των Περιβαλλοντικϊν Όρων. 

Μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςτθν Τπθρεςία που επιβλζπει το ζργο 

βεβαίωςθ παραλαβισ των αποβλιτων (ΑΕΚΚ) από εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με τθν με 

τθν παρ. 7 τθσ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010). 

 

Άρκρο 22ο : Ρλθροφοριακζσ Ρινακίδεσ  

Με τθν ζναρξθ τθσ καταςκευισ του ζργου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται άνευ ιδιαίτερθσ αποηθμίωςθσ, να τοποκετιςει ςε 

ςθμεία τα οποία κα υποδειχκοφν από τθν Τπθρεςία, ςτακερζσ, ευμεγζκεισ πινακίδεσ τθσ εγκρίςεωσ τθσ Τπθρεςίασ ςτθν 

οποίαν κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ Τπθρεςίασ, του Αναδόχου, οι πιγεσ χρθματοδότθςθσ, τα ςιματα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

και τθσ Ε.Ε., και προτρεπτικό μινυμα για διευκόλυνςθ των εργαςιϊν, κατανόθςθ εκ μζρουσ των δθμοτϊν κ.ά.  Σο 

ακριβζσ κείμενο και θ μορφι των πινακίδων κα δίνεται από τθν Τπθρεςία. Ειδικά ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, θ 

απόςυρςθ τθσ αρχικισ πινακίδασ πραγματοποιείται με τθν τοποκζτθςθ τθσ αναμνθςτικισ πινακίδασ πριν τθν οριςτικι 

παραλαβι του ζργου. 

 

Άρκρο 23ο : Υλικά, μθχανιματα και εργαλεία, αδρανι - Υλικά επιχωμάτων  

 

Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν άριςτθ ποιότθτα και το ςφμφωνο με τισ προδιαγραφζσ, των κάκε 

φφςθσ υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι του ζργου.  

Σα υλικά πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ των αντιςτοίχων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα 

φζρουν υποχρεωτικά ςιμανςθ CE ι άλλθ Ευρωπαϊκι τεχνικι Ζγκριςθ ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 26/2012 του 

Τ.A.A.YΠ.ΜΕ.ΔΙ. (αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα www.ggde.gr) και τισ ςχετικζσ ΚΤΑ. 

Θ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο των πάςθσ φφςεωσ μθχανθμάτων, ςυςκευϊν και υλικϊν, κα γίνεται μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ,  

Ο επιβλζπων Μθχανικόσ ζχει το δικαίωμα να διενεργεί δειγματολθψίεσ και ζλεγχο τθσ ποιότθτασ, διαςτάςεων κ.λπ., 
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τόςο των κάκε φφςθσ υλικϊν, όςο και των εργαςιϊν και ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει τισ δαπάνεσ των 

εργαςτθριακϊν ζλεγχων που κα απαιτθκοφν, χωρίσ βζβαια αυτό να τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ ωσ μοναδικοφ και 

εξ ολοκλιρου υπεφκυνου για τθν ποιότθτα και το δόκιμο των κάκε φφςθσ υλικϊν, ειδϊν και εργαςιϊν. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει με δικι του δαπάνθ όλα τα εργαλεία και  μθχανιματα που είναι αναγκαία για τθν 

καταςκευι και διάςτρωςθ των ςκυροδεμάτων, τθ μεταφορά του κάκε είδουσ υλικοφ από τα λατομεία και τισ λοιπζσ 

πθγζσ και γενικά για τθν εκτζλεςθ όλων των ζργων που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ. Οφείλει 

επίςθσ ο ανάδοχοσ να επιςκευάηει, να ςυντθρεί και να αςφαλίηει με δικζσ του δαπάνεσ τα μθχανιματα και εργαλεία για 

κάκε κίνδυνο. 

Πριν από τθν ζναρξθ των ζργων, ο ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία δείγματα υλικϊν, καταςκευαςμζνα 

τμιματα ι μθχανιματα, τα όποια πρόκειται να ςυμπεριλάβει ςτα ζργα μαηί με τα ονόματα των προμθκευτϊν, πριν 

παραγγελκοφν τα αντίςτοιχα υλικά κ.λπ. Σα δείγματα κα ςυνοδεφονται από τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ 

οίκου και διλωςθ του οίκου ότι τα υλικά είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και ζχουν υποςτεί τουσ απαιτοφμενουσ 

ελζγχουσ.  

Σα δείγματα που κα κατατεκοφν πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικά για όλθ τθν αποςτολι και τα υλικά δεν κα 

χρθςιμοποιθκοφν πριν εγκρικοφν τα δείγματα.  

Πρζπει να προβλεφκεί για τα δείγματα ζνασ κατάλλθλοσ χϊροσ αποκικευςθσ ςτο εργοτάξιο που να κλειδϊνεται.  

Σα απαιτοφμενα αδρανι υλικά και κατάλλθλα γαιϊδθ υλικά για τθν καταςκευι των ζργων κα αναλάβει ο Ανάδοχοσ με 

ευκφνθ και δαπάνεσ του από οποιαδιποτε κατάλλθλθ πθγι, επιβαρυνόμενοσ με όλεσ τισ ςχετικζσ πάςθσ φφςεωσ 

δαπάνεσ.  

Ο ανάδοχοσ επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ όπωσ, προ τθσ χριςεωσ οποιαςδιποτε πθγισ υλικϊν που κα εκλζξει, προβεί με 

μζριμνα του και δαπάνεσ του ςτθν εξζταςθ του υλικοφ τθσ πθγισ ςε εργαςτιριο του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ι αναγνωριςμζνο 

ιδιωτικό εργαςτιριο το οποίο τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ, για να διαπιςτωκεί, θ καταλλθλότθτα αυτοφ και το 

ςφμφωνο του προσ τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ τθσ εργολαβίασ και να αναφζρει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία τισ πθγζσ 

λιψθσ των υλικϊν. Ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των χρθςιμοποιοφμενων εν γζνει υλικϊν κα ςυνεχίηεται κακ' όλθ τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, με μζριμνα ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου και κάτω από τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

Τπθρεςίασ όπωσ πιο αναλυτικά αναφζρεται ςε ςχετικό άρκρο τθσ παροφςασ.  

 
 

Άρκρο 24ο : Τιρθςθ νόμων, αςτυνομικϊν και λοιπϊν διατάξεων  

Ο ανάδοχοσ ς' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τουσ νόμουσ του Κράτουσ, τα 

διατάγματα και τουσ κανονιςμοφσ, τισ Αςτυνομικζσ διατάξεισ ι διαταγζσ, κακϊσ και με τισ νόμιμεσ απαιτιςεισ 

οποιαςδιποτε Δθμόςιασ, Δθμοτικισ ι άλλθσ Αρχισ, που κα αναφζρονται και κα ζχουν εφαρμογι κατά οποιονδιποτε 

τρόπο για τον ανάδοχο και για τισ εργαςίεσ του.  

Ο ανάδοχοσ  ςαν υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των νόμων κ.λπ., υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτον εργοδότθ τισ διαταγζσ 

και εντολζσ των διαφόρων αρχϊν που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, 
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ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφάλειασ Κ.λπ.  

επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, ςτθν ζκδοςθ κάκε άδειασ που 

προβλζπεται από τουσ ανωτζρω νόμουσ, διατάγματα κ.λπ. και που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του.  

 

Άρκρο 25ο : Νυκτερινι εργαςία, υπερωριακι εργαςία, εργαςία τισ Κυριακζσ και αργίεσ  

Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ νυκτερινισ ι υπερωριακισ εργαςίασ και εργαςίασ τισ Κυριακζσ και εορτζσ ςφμφωνα με όςα 

ςχετικά ορίηονται από τουσ νόμουσ του Κράτουσ, χωρίσ εκ του λόγου τοφτου να δικαιοφται ο ανάδοχοσ οποιαδιποτε 

πρόςκετθ αποηθμίωςθ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ νόμουσ 

και κανονιςμοφσ που αφοροφν τζτοια εργαςία.  

Εφ' όςον κατά τθν κρίςθ του εργοδότθ κακίςταται αναγκαία θ εκτζλεςθ, νυκτερινισ ι υπερωριακισ εργαςίασ ι θ 

εκτζλεςθ εργαςίασ τισ Κυριακζσ και εορτζσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθν εκτελζςει χωρίσ αντίρρθςθ και χωρίσ εκ του 

λόγου τοφτου να δικαιοφται οποιαδιποτε αποηθμίωςθ.  

Κατά τθν εκτζλεςθ νυκτερινισ εργαςίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει με δαπάνθ του πρόςκετο και 

ικανοποιθτικό φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του και του κοινοφ, κακϊσ και τα κατάλλθλα μζςα που να 

επιτρζπουν τθν καλι τοποκζτθςθ και επικεϊρθςθ υλικϊν και τθν από κάκε άποψθ αποδοτικι εκτζλεςθ των ζργων 

Επιςθμαίνεται ότι όλεσ οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ των νζων αγωγϊν με πρωτεφοντεσ υπάρχοντεσ αγωγοφσ οι οποίεσ 

απαιτοφν διακοπι τθσ υδροδότθςθσ , κα γίνονται κυρίωσ τισ  νυχτερινζσ ϊρεσ (23:00 - 6:00). 

 

Άρκρο 26ο : Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ - Χρόνοσ εγγφθςθσ - Συντιρθςθ - Ραραλαβι  

Για τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 302  του Ν. 4412/16.  

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ ςυντιρθςι του, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 171 του Ν. 4412/16, ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ . 

Θ παραλαβι διενεργείται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 172 του Ν. 4412/16, μζςα ςε προκεςμία τριϊν (3) 

μθνϊν από τθν πάροδο του χρόνου υποχρεωτικισ από τον ανάδοχο ςυντιρθςθσ. 

 

Άρκρο 27ο : Εφαρμογι μελζτθσ - Σχζδια - Οδθγίεσ - Λοιπζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου  

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ επί του εδάφουσ, ςτισ 

αναπαςςαλϊςεισ και χωροςτακμιςεισ των αξόνων των ζργων ςτον ζλεγχο και λιψθ απαιτουμζνων ςυμπλθρωματικϊν 

ςτοιχείων και τθν αντίςτοιχθ προςαρμογι τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςφμφωνα με τα νζα ςτοιχεία. Ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να εκτελζςει αυτζσ τισ ςυμπλθρωματικζσ μελζτεσ και εργαςίεσ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ.  

Ο ανάδοχοσ είναι επίςθσ υπεφκυνοσ για τθν εκπόνθςθ όλων των βοθκθτικϊν ςχεδίων που κα απαιτθκοφν κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ καταςκευισ του ζργου, όπωσ είναι ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, τα ςχζδια που αφοροφν τθν οργά-

νωςθ του εργοταξίου του, τθ διάταξθ των εγκαταςτάςεων καταςκευισ επί τόπου του ζργου, τα κεμζλια για τθν 
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τοποκζτθςθ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ του κ.λ.π,  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει για αποκλειςτικι χριςθ του επιβλζποντοσ Μθχανικοφ, ςε όλθ τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ των ζργων, τα απαιτοφμενα τοπογραφικά όργανα και βοθκθτικά εξαρτιματα για τον ζλεγχο των εγκατα-

ςτάςεων οριηοντιογραφικά και υψομετρικά. Επιςθμαίνεται ότι ανεξάρτθτα από τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων και 

από το αν εκ του ελζγχου κεωρικθκαν ακριβι τα ςτοιχεία, μοναδικόσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για τθν ακρίβεια 

και ορκότθτα των χαράξεων παραμζνει ο ανάδοχοσ.  

Επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ςτθν διάκεςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ ςε όλεσ τισ ϊρεσ λειτουργίασ του 

εργοταξίου αυτοκίνθτο ςε καλι κατάςταςθ με οδθγό.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ λιψθ, εκτφπωςθ και παράδοςθ ςτον εργοδότθ ςειράσ εγχρϊμων φωτογραφιϊν ςε 

ψθφιακι μορφι, των διαφόρων φάςεων καταςκευισ και εκτζλεςθσ δοκιμϊν του ζργου. Σο φωτογραφικό υλικό κα 

περιζλκει ςτθν κυριότθτα του εργοδότθ, ςτον οποίο ανικει το αποκλειςτικό δικαίωμα ανατφπωςθσ.  

Κακορίηεται ρθτά ότι ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να μειϊςει βαςικζσ παραμζτρουσ των ζργων (π.χ. διαςτάςεισ κ.λπ.) 

ι να διαφοροποιιςει τθν ποιότθτα των προςφερκζντοσ εξοπλιςμοφ και υλικϊν ςε ςχζςθ με τθν προςφορά του και 

γενικότερα να διαφοροποιιςει βαςικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του. Αντίςτοιχά θ Διευκφνουςα Τπθρεςία κατά τθν 

απόλυτθ κρίςθ τθσ μπορεί να επιφζρει μονόπλευρα οποιεςδιποτε διαφοροποιιςεισ τθσ Οριςτικισ Μελζτθσ, με ςκοπό 

τθν προςαρμογι τθσ προσ τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν.  

Διευκρινίηεται ότι θ ςφνταξθ των απαιτουμζνων Μελετϊν από τον ανάδοχο κα παρακολουκείται ςυςτθματικά κακ' όλθ 

τθ διάρκειά τθσ από διπλωματοφχουσ μθχανικοφσ ι / και τεχνικοφσ ςυμβοφλουσ του κυρίου του ζργου, ο οποίοσ ζχει το 

δικαίωμα να παρεμβαίνει ςε επί μζρουσ θ ςυνολικά ςτοιχεία τθσ.  

Ο ανάδοχοσ πριν αρχίςει τθν καταςκευι των μονίμων ζργων κα εγκαταςτιςει ςτο χϊρο του ζργου ςφςτθμα 

υψομετρικϊν αφετθριϊν (reperes), εξαρτθμζνο από το εκνικό τριγωνομετρικό δίκτυο τθσ Γεωγραφικισ Τπθρεςίασ 

τρατοφ. Οι υψομετρικζσ αφετθρίεσ κα τοποκετθκοφν με κλειςτι όδευςθ, ςε κατάλλθλεσ κζςεισ που να μθν 

επθρεάηονται από τθν καταςκευι των μονίμων ζργων, κα οριοκετθκοφν και κα προςτατευκοφν.  

το διάςτθμα πριν τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ του χρονοδιαγράμματοσ από τθν Τπθρεςία ι μζχρι 

τθν πάροδό του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του οπότε κεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριμζνο ο ανάδοχοσ 

οφείλει να εκτελζςει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ για τθν ςχεδίαςθ των κατά μικοσ τομϊν και υποβολι τοφτων ςτθν 

επιβλζπουςα Τπθρεςία, προκειμζνου να ελεγχκοφν και να κακοριςκοφν από αυτιν οι κατάλλθλεσ κλίςεισ, τα υψόμετρα 

εκςκαφισ, θ γραμμι ροισ και τα φρεάτια κάκε είδουσ, ςε κάκε αγωγό του ζργου. Όλεσ οι εργαςίεσ τθσ παροφςασ 

παραγράφου εκτελοφνται με ευκφνεσ, φροντίδα και δαπάνεσ του αναδόχου, ο οποίοσ δεν δικαιοφται καμία προςκετι 

αποηθμίωςθ. 

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία είτε αλλάξει θ οριηοντιογραφικι χάραξθ του υπό καταςκευι δικτφου είτε επεκτακεί το 

αντικείμενο τθσ εργολαβίασ ο ανάδοχοσ οφείλει να εκτελζςει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ για τθν ςχεδίαςθ των νζων κατά 

μικοσ τομϊν και υποβολι τοφτων εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν ςτθν επιβλζπουςα Τπθρεςία, προκειμζνου να 

διορκωκοφν ι να ελεγχκοφν και να κακοριςτοφν από αυτιν οι κατάλλθλεσ κλίςεισ, τα υψόμετρα εκςκαφισ, θ γραμμι 

ροισ και τα φρεάτια κάκε είδουσ, ςε κάκε αγωγό του ζργου. Όλεσ οι εργαςίεσ τθσ παροφςασ παραγράφου εκτελοφνται 
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με ευκφνεσ, φροντίδα και δαπάνεσ του αναδόχου, ο οποίοσ δεν δικαιοφται καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ.  

Ο ανάδοχοσ των ζργων οφείλει ςε ςυνεννόθςθ με τθν Τπθρεςία να εγκαταςτιςει ςε κατάλλθλεσ κζςεισ μθ 

καλυπτόμενεσ από τα ζργα ςτακερά ςθμεία (repers) υψομετρικά και ςε οριηοντιογραφία τριγωνομετρικά ςθμεία, βάςει 

των οποίων τόςο οριηοντιογραφικά όςο και υψομετρικά θ αποτφπωςθ του εδάφουσ και θ χάραξθ και θ εκτζλεςθ των 

ζργων κακϊσ και θ ςφνταξθ των επιμετρικϊν ςτοιχείων να είναι πραγματοποιιςιμθ και εφκολθ. Όλα τα παραπάνω 

αναφερκζντα τοπογραφικά ςθμεία (τριγωνομετρικά, πολυγωνομετρικά, ςθμεία, χωροςτακμικζσ αφετθρίεσ, κ.λπ.) 

πρζπει να διατθρθκοφν με φροντίδα και ευκφνθ του αναδόχου κακ' όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςφμφωνα με. το άρκρο 34 του Π.Δ. 609/85 με δικι του μζριμνα και δαπάνεσ και με βάςθ τα 

ςτοιχεία τθσ χάραξθσ και τυχόν ζγγραφεσ οδθγίεσ να ςυντάξει και να υποβάλλει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία δια του 

επιβλζποντοσ Μθχανικοφ τα ςχζδια εφαρμογισ του ζργου μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, που κα το κακορίςει θ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία. Εάν τα ηθτιςει θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει, κατά 

προτεραιότθτα, τα ςχζδια εφαρμογισ τμιματοσ μόνο του ζργου.  

Σα ςχζδια εφαρμογισ κα περιλαμβάνουν τισ καταςκευαςτικζσ κατά μικοσ τομζσ των αγωγϊν, κακϊσ επίςθσ και τα 

καταςκευαςτικά ςχζδια όλων των τεχνικϊν ζργων (φρεατίων κ.λπ.). Αυτά τα καταςκευαςτικά ςχζδια και διαγράμματα 

πρζπει να ανταποκρίνονται προσ τισ χαράξεισ που εφάρμοςε ο ανάδοχοσ, τα εγκεκριμζνα διαγράμματα τθσ μελζτθσ, 

τουσ εφαρμοςτζουσ τφπουσ τεχνικϊν ζργων τθσ μελζτθσ, τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ και τουσ κανόνεσ τθσ 

επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ.  

Θ Τπθρεςία δικαιοφται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Π.Δ. 609/85 όποτε κρίνει απαραίτθτο λόγω 

τοπικϊν ςυνκθκϊν να τροποποιεί τα εγκεκριμζνα ςχζδια ι να τα ακυρϊνει και να εκδίδει νζα με μεταβολζσ ςτθν 

χάραξθ των αγωγϊν, τθν αλλαγι πορείασ, βάκθ κεμελιϊςεων, καταςκευι φρεατίων πάςθσ φφςεωσ και κάκε άλλθ 

καταςκευαςτικι λεπτομζρεια. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί προσ τα τροποποιθμζνα ςχζδια και δεν μπορεί γα 

εγείρει απαίτθςθ ι να αξιϊςει αποηθμίωςθ ζςτω και αν οι τροποποιιςεισ αφοροφν βαςικζσ διαςτάςεισ ι / και τθν 

χάραξθ των ζργων. Επίςθσ δικαιοφται μόνο τθν ςυμβατικι του αμοιβι για εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν ςφμφωνα με τα 

τελευταία εγκεκριμζνα ςχζδια, τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ 

Αν για ςοβαροφσ λόγουσ ο ανάδοχοσ επικυμεί αλλαγζσ ςε ςχζδια ι ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ ι δεν ςυμφωνεί με τισ 

οδθγίεσ και εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ υποχρεϊνεται να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ εντόσ δεκαθμζρου τισ απόψεισ του 

υποβάλλοντοσ και τα ςτοιχεία που τισ τεκμθριϊνουν. Αν θ υπθρεςία επιμείνει εγγράφωσ ςτθν εφαρμογι των ςχεδίων, 

προδιαγραφϊν, οδθγιϊν ι εντολϊν τθσ ο ανάδοχοσ απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ αναφορικά με τθν λφςθ που ζδωςε 

θ Τπθρεςία. Δεν απαλλάςςεται όμωσ από τθν ευκφνθ τθσ ςωςτισ και πλιρουσ εφαρμογισ τθσ λφςθσ αυτισ.  

Για κάκε ςυμπλθρωματικι λεπτομζρεια ι διευκρίνθςθ πάνω ςε ςχζδια ι άλλα ςυμβατικά τεφχθ ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να ηθτά ζγκαιρα πριν τθν εκτζλεςθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν γραπτζσ οδθγίεσ από τθν Τπθρεςία. Δεν 

κα αναγνωριςτεί καμία εντολι, απόφαςθ ι οδθγία που δόκθκε προφορικά μόνον.  

ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των ςχεδίων τθσ μελζτθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτιςει ζγκαιρα πριν από κάκε κατά 

τθν κρίςθ του μερικι ι ολικι εφαρμογι των ςχεδίων ζγγραφα οδθγίεσ κ.λπ. από τθν Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία.  

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν και πριν τθν χοριγθςθ τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 
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να παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία πλιρθ φάκελο λεπτομερϊν, καταςκευαςτικϊν ςχεδίων ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

ιδιαίτερθ ςθμαςία κα δίδεται ςτθν εξαςφάλιςθ από ςτακερά ςθμεία δικλείδων των αγωγϊν. Μετά τθν υποβολι των 

παραπάνω ςχεδίων κα ακολουκιςει ζλεγχόσ τουσ και ζγκριςθ από τθν Τπθρεςία και μόνο ςτθ ςυνζχεια κα χορθγθκεί 

ςτον ανάδοχο θ ςχετικι βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν.  

Ρθτά ορίηεται ότι όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ εργαςίεσ του παρόντοσ άρκρου εκτελοφνται με ευκφνεσ, φροντίδα και δαπάνεσ 

του αναδόχου, ο οποίοσ δεν δικαιοφται καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ.  

 

Άρκρο 28ο : Δοκιμαςτικι λειτουργία του ζργου - Ρεραίωςθ του ζργου  

υμβατικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι και οι λειτουργικζσ δοκιμζσ του ζργου από τον ανάδοχο, ο οποίοσ κα 

διακζςει το αναγκαίο προσ τοφτο προςωπικό, ωσ αποκλειςτικά υπεφκυνοσ. Σθν εποπτεία και τον ζλεγχο των κανονικϊν 

και ςφμφωνων με τισ δεδομζνεσ ςτακερζσ, δοκιμϊν λειτουργίασ του ζργου κα αςκεί θ Διευκφνουςα Τπθρεςία δια 

διπλωματοφχων Μθχανικϊν τθσ ι / και Σεχνικϊν τθσ υμβοφλων.  

Οι δαπάνεσ για τισ λειτουργικζσ δοκιμζσ του ζργου βαρφνουν τον ανάδοχο και κα περιλθφκοφν ςτθν οικονομικι 

προςφορά που ο ανάδοχοσ κα ζχει υποβάλει ωσ διαγωνιηόμενοσ.  

Βεβαίωςθ περάτωςθσ των υποχρεϊςεων του αναδόχου δεν χορθγείται πριν από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των 

παραπάνω δοκιμϊν. Μετά το πζρασ των δοκιμϊν αυτϊν, μπορεί να κεωρθκεί περατωκείςα θ εργολαβία. 

 

Άρκρο 29ο : Υλικά - Ηλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ - Μεταλλικζσ καταςκευζσ - Σωλθνϊςεισ  

Σα πάςθσ φφςεωσ μθχανιματα, ςυςκευζσ και υλικά κα ενςωματϊνονται ςτο ζργο μετά από ζγκριςθ τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και εφ' όςον ζχουν προθγθκεί οι απαραίτθτοι ζλεγχοι ςυμφωνίασ τουσ με τισ προδιαγραφζσ 

και ζχουν προςκομιςκεί με τα πιςτοποιθτικά των δοκιμϊν των καταςκευαςτικϊν οίκων.  

Σονίηεται ότι ςε περίπτωςθ όπου τα παραπάνω ςτοιχεία εξοπλιςμοφ μετά τουσ ελζγχουσ και τισ δοκιμαςίεσ υςτεροφν 

των προςφερκζντων τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ι αποδόςεων τότε ο Φορζασ δικαιοφται να απορρίψει τισ ςυςκευζσ ι τα 

μθχανιματα αυτά εν μζρει ι και ςτο ςφνολό τουσ και να απαιτιςει τθν προμικεια αυτϊν από οποιοδιποτε 

καταςκευαςτι και τφπο κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του Φορζα.  

 Ο ανάδοχοσ με τθ ςυμμετοχι του ςτον διαγωνιςμό εξυπακοφεται ότι ζλαβε γνϊςθ του όρου αυτοφ και τον αποδζχεται 

πλιρωσ, αναλαμβάνει δε τθν υποχρζωςι να προμθκεφςει τον εξοπλιςμό τθσ επιλογισ του Φορζα χωρίσ δυνατότθτα 

οποιαςδιποτε πρόςκετθσ οικονομικι  διεκδίκθςθσ. ε περίπτωςθ δυςτροπίασ ι προβολισ δυςκολιϊν εκ μζρουσ του 

αναδόχου για τθν προμικεια του εξοπλιςμοφ αυτοφ, τότε ο Φορζασ (ΔΕΤΑΚ), δφναται να προμθκευτεί τον εξοπλιςμό 

και να καταλογίςει όλεσ τισ ςχετικζσ δαπάνεσ (ζρευνεσ αγοράσ, προμικειασ, μεταφοράσ κ.λπ.) ςε βάροσ του αναδόχου ο 

οποίοσ υποχρεοφται να τον τοποκετιςει και να αναλάβει με διλωςι του τθν ευκφνθ για καλι λειτουργία. ε περίπτωςθ 

άρνθςθσ του αναδόχου, τότε αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  

Θ Τπθρεςία μπορεί να ηθτιςει να παρίςταται εφ' όςον κρικεί αναγκαίο, ςτισ δοκιμζσ και ςτουσ ελζγχουσ με τουσ 

επιβλζποντεσ μθχανικοφσ ι και Σεχνικϊν ςυμβοφλων τθσ.  

Με τθν ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ για ενςωμάτωςθ ο ανάδοχοσ ουδόλωσ απαλλάςςεται από τθν πλιρθ ευκφνθ του για 
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τθν ποιότθτα και απόδοςθ των ςυςκευϊν και μθχανθμάτων και τθν πιςτι τιρθςθ των προδιαγραφϊν εν γζνει.  

Θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι του ζργου ι 

ενςωματϊνονται ς' αυτό κα γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρκρ. 2 παρ. 8, Ν. 2229/94.  

Όλεσ οι εμφανείσ επιφάνειεσ των ςκυροδεμάτων των δεξαμενϊν και λοιπϊν παρεμφερϊν δομικϊν ζργων αλλά και 

όλεσ οι επιφάνειεσ των ςκυροδεμάτων που παραμζνουν ανεπζνδυτεσ ι ανεπίχριςτεσ κα πρζπει να ζχουν προκφψει 

από κατάλλθλα επεξεργαςμζνο ξυλότυπο για τθν εξαςφάλιςθ επιφανειϊν με ικανοποιθτικι αιςκθτικι εμφάνιςθ.  

Όλεσ οι μεταλλικζσ επιφάνειεσ που κα ζρχονται ςε επαφι με τα λφματα κα καταςκευαςτοφν από κατάλλθλο υλικά 

και να ζχουν υποςτεί ειδικι αντιδιαβρωτικι προςταςία που κα είναι ςφμφωνθ με τουσ ςφγχρονουσ τεχνολογικοφσ 

κανόνεσ.  

 Οι ςωλθνϊςεισ, όπωσ και όλα τα ςυναφι όργανα, βαλβίδεσ, ειδικά τεμάχια, βάνεσ κ.λ.π, κα είναι καταςκευαςμζνεσ 

από κατάλλθλα υλικά με αντιδιαβρωτικι προςταςία από τα απόβλθτα. Ειδικότερα για τισ χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ 

μζςα ςτισ οποίεσ κα διακινοφνται λφματα, είναι απαραίτθτθ θ εςωτερικι προςταςία με κατάλλθλθ αςφαλτικι ουςία 

ι άλλθ ιςοδφναμθσ αποτελεςματικότθτασ.  

Οι ςωλινεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να προζρχονται από καταςκευαςτι που διακζτει πιςτοποιθτικό 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (ISO).  

 

Άρκρο 30ο : Ροιότθτα -Ρροζλευςθ και παραγγελία μθχανθμάτων, ςυςκευϊν και υλικϊν του 

ζργου  

Επειδι θ φφςθ του ζργου και οι απαιτιςεισ του ςε ποιότθτα, απόδοςθ και λειτουργικότατα είναι υψθλζσ, τα βαςικά, 

υλικά, τυχόν μθχανιματα και ςυςκευζσ τθσ εργολαβίασ που κα προςφζρουν οι διαγωνιηόμενοι κα προζρχονται από 

ειδικευμζνουσ καταςκευαςτικοφσ οίκουσ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν καταςκευι τζτοιων μθχανθμάτων και 

εξοπλιςμϊν που κα είναι οπωςδιποτε, τυποποιθμζνα προϊόντα, βιομθχανικισ παραγωγισ τουσ.  

Δεν γίνονται αποδεκτά μθχανιματα και ςυςκευζσ που γίνονται από τρίτουσ, εκτόσ εάν θ καταςκευι τουσ γίνεται υπό τθν 

επίςθμθ επίβλεψθ ειδικευμζνων καταςκευαςτϊν και ςφμφωνα με τα ςχζδιά τουσ (licence). Ο ανάδοχοσ του ζργου είναι 

υποχρεωμζνοσ να ενςωματϊςει ςτο ζργο τα ίδια ακριβϊσ μθχανιματα, ςυςκευζσ, υλικά κ.λπ. τθσ οριςτικισ μελζτθσ 

(εννοείται ότι θ προμικεια των μθχανθμάτων είναι πραγματοποιιςιμθ από τουσ καταςκευαςτικοφσ οίκουσ).  

Για τθν αποφυγι δε παρερμθνειϊν ωσ προσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει για 

ζγκριςθ πριν τθν παραγγελία ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, πίνακα με τα είδθ που κα παραγγελκοφν, που κα ςυνο-

δεφεται, εκτόσ των άλλων από:  

 Ζντυπα του καταςκευαςτι με τα διαγράμματα απόδοςθσ, λειτουργίασ και τα λοιπά ςτοιχεία, για να 

αποδεικνφεται θ ςυμφωνία των παραγγελλομζνων με τα προςφερκζντα και τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  

 χζδια γενικά με κατάλλθλθ κλίμακα, ςτα οποία κα απεικονίηεται θ εγκατάςταςθ τουσ ςτθν διάταξθ και κζςθ 

που προβλζπεται και ςτα οποία κα αναγράφονται οι γενικζσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ και τα βάρθ.  

Σα παραπάνω κα πρζπει να υποβάλλονται ζγκαιρα για ζγκριςθ εισ τριπλοφν και αν είναι ξενόγλωςςα κα ςυνοδεφεται 

από περίλθψθ ςτα ελλθνικά,  
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Άρκρο 31ο : Ημερολόγιο ζργου   

φμφωνα με το άρκρο 146 του Ν.4412/2016 κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθρείται από τον ανάδοχο θλεκτρονικό 

θμερολόγιο ςε ελεφκερο λογιςμικό ευρείασ χριςθσ. Σο τεχνικό ςτζλεχοσ του άρκρου 139 του Ν.4412/2016, που τθρεί με 

εντολι του αναδόχου το θμερολόγιο, γνωςτοποιείται μετά από τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου ςτθ διευκφνουςα 

υπθρεςία. Σο θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ: 

α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετράωρου, 

β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το προςωπικό ςε θμεραργία 

λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 

γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ ταυ εργοδότθ, 

δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν, αναφορά ςτισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει πρόοδοσ ι δεν εκτελοφνται, 

αλλά και οι ςχετικοί λόγοι, 

ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ, 

ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ, 

η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων, κακϊσ και τροποποιιςεισ ι προβλιματα με τισ ρυκμίςεισ και τον ςχετικό 

εξοπλιςμό, 

θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 

κ) οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, 

ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν κακυςτεριςεισ, κακϊσ και ο 

χρόνοσ προςωρινισ αναςτολι ι επανάλθψθσ εργαςιϊν, 

ια) οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, 

ιβ) ζκτακτα περιςτατικά , 

ιγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ, και 

ιδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 

2. Σο θμερολόγιο του ζργου υπογράφεται με ψθφιακι υπογραφι από τον τθροφντα αυτό και αποςτζλλεται 

θλεκτρονικά ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ςτον επιβλζποντα του ζργου. Ο επιβλζπων του ζργου 

ελζγχει και διορκϊνει το θμερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτον προϊςτάμενο τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν. 

3. Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ελζγχει τισ εγγραφζσ και δφναται να απορρίψει όςεσ εξ αυτϊν κρίνει 

ωσ ανακριβείσ, ενϊ μπορεί να χορθγιςει εντολι προσ τον ανάδοχο για τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο και άλλων 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον 

ανάδοχο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ηθτθκεί από τθ 

διευκφνουςα υπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι καταςτάςεισ με ςκαριφιματα, φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με 

video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ οπτικϊν μζςων. 

4. Εφόςον, ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ και κοινοποίθςθ του θμερολογίου, 
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επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα των εκατό (100) ευρϊ, για κάκε θμζρα παράλειψθσ. Θ ειδικι ποινικι ριτρα 

επιβάλλεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ του προϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο 

επιβλζπων αναφζρει εγγράφωσ τθν παράλειψθ τιρθςθσ. 

5. Οι εγγραφζσ του θμερολογίου δεν αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ για τα γεγονότα που καταγράφονται ςε αυτό, 

ςυνεκτιμϊνται όμωσ ςε ςυνδυαςμό με τα λοιπά ζγγραφα, εφόςον τοφτο φζρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνφει τον 

χρόνο ςφνταξισ του. 

 

Άρκρο 32ο : Μθτρϊο  ζργου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ  να υποβάλλει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία το Μθτρϊο του 

ζργου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Τ.Α. ΔΝγ/οικ. 38108/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1956/Β’/2017).   

 

Άρκρο 33ο : Δαπάνεσ περιλαμβανόμενεσ ςτθν προςφορά  

 Θ προςφορά του αναδόχου και το επ' αυτισ προςτικζμενο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ εργολάβου 

αποτελοφν τθν πλιρθ αποηθμίωςθ του αναδόχου για τθν παροχι όλων των απαιτουμζνων εργαλείων, μθχανθμάτων, 

μεταφορικϊν μζςων, θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, εφοδίων, υλικϊν επί τόπου του ζργου, εργαςία κ.λπ., ϊςτε τα 

ζργα να εκτελεςτοφν πλιρωσ και ζντεχνα όπωσ ορίηεται ςτα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ.  

 Ενδεικτικά- αλλά όχι περιοριςτικά αναφζρεται ότι περιλαμβάνεται θ αμοιβι και θ αποηθμίωςθ του αναδόχου για:  

 Σθν εκτζλεςθ όλων των απαιτουμζνων ερευνθτικϊν και βοθκθτικϊν εργαςιϊν.  

 Σθν εκπόνθςθ όλων των απαιτουμζνων μελετϊν και χριςθ οποιωνδιποτε τυχόν ευρεςιτεχνιϊν.  

 Σθν εκτζλεςθ όλων των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν.  

 Σθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου και ενςωμάτωςθ ςτο ζργο των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν, ςωλινων και 

ειδικϊν τεμαχίων, εξαρτθμάτων και ςυςκευϊν και τουσ πάςθσ φφςεωσ θλεκτρομθχανολογικοφσ εξοπλιςμοφσ.  

 Σθν πλθρωμι πάςθσ φφςεωσ δαςμϊν, φόρων, τελϊν, κρατιςεων και ειςφορϊν.  

 Σθν εκτζλεςθ όλων των απαιτουμζνων εργαςτθριακϊν και άλλων ελζγχων, δοκιμϊν (ςτο εργοςτάςιο ι ςτο 

εργαςτιριο, ι ςτο εργοτάξιο, ι επί τόπου του ζργου κ.λπ.).  

 Σθν εργαςία του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ και λοιποφ προςωπικοφ.  

 Σθν εγκατάςταςθ εργοταξίου και απομάκρυνςθ τοφτου. Σισ διανοίξεισ οδϊν προςπζλαςθσ.  

 Σθν θλεκτρικι ενζργεια για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του ζργου, περιλαμβανομζνθσ και τθσ μεταφοράσ αυτισ.  

 Σθ ςφναψθ Εργολαβικισ φμβαςθσ.  

 Σθν τυχόν αποηθμίωςθ ιδιοκτθτϊν, εκμιςκωτϊν ι μιςκωτϊν.  

 Σων περιοχϊν λιψθσ δανείων εν γζνει χωματιςμϊν, αποκζςεωσ τυχόν προϊόντων εκςκαφϊν ι αποκθκεφςεωσ 

των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν.  

 Σων προςπελάςεων προσ το εργοτάξιο και τισ κζςεισ λιψθσ και αποκικευςθσ των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν.  

 Σισ δαπάνεσ αποηθμίωςθσ των οποιωνδιποτε πθγϊν λιψθσ υλικϊν (γιπεδα, λατομεία, ορυχεία, χείμαρροι, 
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ποταμοί κ.λπ.) που κα χρθςιμοποιθκοφν με ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ κακϊσ και των οδϊν προςπζλαςθσ προσ 

αυτζσ που ανικουν, είτε ςε οποιοδιποτε  

φυςικό πρόςωπο, είτε ςε νομικά πρόςωπο Ιδιωτικοφ ι Δθμοςίου Δικαίου κ.λπ. Οι δαπάνεσ αυτζσ βαρφνουν 

τον ανάδοχο και ο εργοδότθσ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ διενζργειασ και διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ 

τθσ απαλλοτρίωςθσ των κζςεων αυτϊν.  

 Σθν αποηθμίωςθ γενικϊσ για κάκε ηθμιά ι ατφχθμα που τυχόν κα προκφψουν κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν από τθν ανάγκθ εκμεταλλεφςεωσ πθγϊν λιψθσ υλικϊν ςυγχρόνωσ γι' αυτό νζων πθγϊν υλικϊν, μαηί 

με τισ ςχετικζσ επιβαρφνςεισ, για να τελειϊςει εμπρόκετα θ εκτζλεςθ του ζργου.  

 Σισ δαπάνεσ που απαιτοφνται για όλεσ τισ ενζργειεσ που χρειάηονται να γίνουν (υποβολι μελετϊν κ.λπ.) για 

τυχόν θλεκτροδότθςθ εγκαταςτάςεων. Νοοφνται δαπάνεσ για πλιρεισ εργαςίεσ και με τυχόν απαιτοφμενεσ 

επεκτάςεισ.  

 Σισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςθσ. 

 Σισ δαπάνεσ για τθν τυχόν λειτουργία γραφείου τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ ςε τυχόν οικόπεδο εκτζλεςθσ 

ζργου επιφάνειασ κατ' ελάχιςτο 25 τ.μ. με πλιρεισ παροχζσ τθλεφϊνου και κζρμανςθσ για όλο το χρονικά 

διάςτθμα εκτζλεςθσ του ζργου. Ομοίωσ, επί τόπου του ζργου να λειτουργεί γραφείο παρακολοφκθςθσ του 

ζργου εκ μζρουσ του αναδόχου για κάκε πλθροφορία ι ςτοιχείο του ζργου ικελε να ηθτθκεί από τθν 

επίβλεψθ και διεφκυνςθ του ζργου.  

 Επίςθσ περιλαμβάνεται και κάκε άλλθ δαπάνθ που αναφζρεται ςτουσ γενικοφσ όρουσ του τιμολογίου. 

 Ο εργοδότθσ επίςθσ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ αναδόχου για τυχόν δυςχζρειεσ που 

μπορεί να παρουςιαςτοφν ςτθν εξεφρεςθ και εκμετάλλευςθ των γθπζδων, λατομείων, ορυχείων και λοιπϊν πθγϊν ι 

για ανάγκθ δθμιουργίασ εγκατάςταςθσ λιψθσ, κραφςεων κ.λπ. για χϊρουσ αποκθκεφςεωσ υλικϊν μακριά από τισ 

πθγζσ λιψθσ, είτε από τυχόν δυςχζρειεσ μεταφορϊν από οποιαδιποτε αιτία.  

 

Άρκρο 34ο : Ειδικόσ όροσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ  

 Ο ανάδοχοσ του ζργου, οφείλει να λάβει γνϊςθ των όρων τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του ζργου,  να 

ακολουκεί τουσ κανόνεσ και τισ δεςμεφεισ  που προκφπτουν και να μεριμνεί για τθν ζκδοςθ κάκε απαιτοφμενθσ 

αδειοδότθςθσ που προκφπτει από αυτι  τόςον κατά τθν διάρκεια των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν όςο και κατά τθν 

φάςθ τθσ 15μθνθσ περιόδου εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα και με το αντίςτοιχο άρκρο τθσ 

παροφςασ, αναλαμβάνει τθν πλιρθ ευκφνθ τθσ ανταπόκριςθσ του ςτθν ειδικι ευαιςκθςία των αρμόδιων φορζων, ςτα 

ηθτιματα τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ και τθσ άρτιασ εκτζλεςθσ και λειτουργίασ των ζργων.  

 Επιςθμαίνονται ιδιαίτερα οι διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 4 του Ν. 2229/94 που αναφζρονται ςτθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και ςτισ κυρϊςεισ που ςυνεπάγεται θ μθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ιδιαίτερα το-

νίηονται τα τεχνικά ζργα που επιβάλλεται να καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τθν παραγρ. *δ+ τθσ πιο πάνω απόφαςθσ 

για τθν προςταςία των αρχαιολογικϊν χϊρων και των κατοικθμζνων περιοχϊν.  
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 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προφυλάςςει και προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ όπωσ δζνδρα, κάμνουσ 

και καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ γφρω από τον χϊρο που του διατίκεται από τθν Τπθρεςία για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, 

κα είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκαλζςει ςε τρίτουσ λόγω αυκαίρετθσ κοπισ ι βλάβθσ δζνδρων ι 

κάμνων, απόκεςθσ υλικϊν, λόγω κακοφ χειριςμοφ των μθχανθμάτων, θ κατάργθςθ, θ καταπάτθςθ φυτεμζνων 

περιοχϊν από μθχανικά μζςα.  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ τθν εγκφκλιο Τ ΔΕ-Γ2-

Δ2/0/31Σ92/Εγκ.Α.213/5-12-75 για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

Δεν κα κοπεί κανζνα δζνδρο ι δενδρφλλιο χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Για να δοκεί θ ζγκριςθ ο 

ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει τοπογραφικό διάγραμμα ςτο οποίο να ζχουν ςθμειωκεί τα δζνδρα ι δενδρφλλια 

που κα πρζπει να κοποφν και με αναφορά του να αιτιολογεί τθν ανάγκθ κοπισ.  

ε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε υπάρχουςεσ καταςκευζσ ι ςε ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ που δεν 

προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από τυχόν εγκεκριμζνεσ από τθν Τπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ) 

ο ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα των οποιωνδιποτε ευκυνϊν που κα μποροφν να προκφψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να 

αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα (ι το φυςικό περιβάλλον ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςι 

του με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται οποιαςδιποτε χρθματικισ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ.  

Γίνεται ειδικι επιςιμανςθ ότι ο ανάδοχοσ κα πρζπει, κατά τθν εκτζλεςθ των χωματουργικϊν εργαςιϊν να αποφεφγει 

να τραυματίηει τον περιβάλλοντα χϊρο με πρόςκετεσ εκςκαφζσ (πζρα από αυτζσ που προβλζπονται από τθν μελζτθ) ι 

με απόρριψθ διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων ζςτω και αν προβαίνει ςε κανονικι διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ αυτϊν.  

επίςθσ, οι οποιεςδιποτε αποκζςεισ προϊόντων εκςκαφϊν ι άλλων προϊόντων, κα πρζπει να γίνονται ςε κζςεισ που να 

μθν δθμιουργοφν οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτο περιβάλλον και να ζχουν τθν ζγκριςθ των αρμοδίων αρχϊν (οι δε κζςεισ 

αυτζσ κα εξαςφαλιςκοφν με ευκφνθ και δαπάνεσ του αναδόχου χωρίσ να αναλαμβάνει θ Τπθρεςία δζςμευςθ). Επίςθσ 

ο ανάδοχοσ οφείλει να διαμορφϊνει επιφανειακά τουσ χϊρουσ αποκζςεωσ των απορριπτόμενων υπ' αυτοφ υλικϊν τθσ 

ςχετικισ δαπάνθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ ανοιγμζνθσ ςτισ τιμζσ των εργαςιϊν.  

Ανάλογθ φροντίδα κα πρζπει να δοκεί από τον ανάδοχο και ςτισ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ αδρανϊν υλικϊν και 

αςφαλτομιγμάτων ςχετικά με τισ περιβαλλοντικζσ τουσ επιπτϊςεισ. Για τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ θ υπθρεςία δεν 

πρόκειται να παραδϊςει ςτον ανάδοχο καμία κζςθ, θ δε ευκφνθ εξεφρεςθσ κζςθσ εγκατάςταςθσ και τρόπου 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ (τρόποσ εκμετάλλευςθσ, ζκταςθ και μορφι αποκάλυψθσ, διαμόρφωςθσ κ.λ.π, εγκατάςταςθ 

κονιοςυλλζκτων κ.λπ.) αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου.  

Επιςθμαίνεται επιπλζον ότι κα πρζπει να πλθροφνται και οι οποιεςδιποτε άλλεσ προχποκζςεισ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ με τισ εγκρίςεισ των αρμοδίων αρχϊν. Κατά ςυνζπεια, ο ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία 

αντίγραφα των εγκρίςεων των αρμοδίων Αρχϊν για τθν λειτουργία των ωσ άνω εγκαταςτάςεων.  

Ειδικότερα επιςθμαίνεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου για τθν αποκατάςταςθ του τοπίου ςφμφωνα με τθν παρ. 6 τθσ 

Εγκ. τ. Τ ΔΕ-Γ2-Δ2/0/3/192 (Εγκ.Α213/5-12-75) τόςο για τα λατομεία που τυχόν κα πρωτανοίξει αυτόσ όςο και για τισ 

αντίςτοιχεσ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ αςφαλτομίγματοσ.  

Επιςθμαίνεται θ ιδιαίτερθ μζριμνα από πλευράσ αναδόχου ςτθν τιρθςθ όλων των όρων και διατάξεων των τευχϊν 
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κακϊσ και, θ πιςτι τιρθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Αυτά ςυνίςτανται από τθν αποφυγι οποιαςδιποτε ό-

χλθςθσ τθσ γειτνιάηουςασ προσ το ζργο περιοχισ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ των ζργων και τθν πιςτι εφαρμογι 

των οριηομζνων ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ ενδεχόμενα εξειδικεφονται ςτθν προςφορά του αναδόχου.  

 

Άρκρο 35o : Ρροκαταβολζσ - Τμθματικζσ πλθρωμζσ  

Θ δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ και το φψοσ αυτισ κακορίηονται  ςτθ διακιρυξθ. Διενεργείται δε ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτα άρκρα 150 και 302 του Ν. 4412/16. 

Σο ςυμβατικό τίμθμα, κα πλθρϊνεται με βάςθ τμθματικζσ, πιςτοποιιςεισ που κα ςτθρίηονται ςε επιμζτρθςθ των 

πραγματοποιθκζντων ποςοτιτων κάκε εργαςίασ.  

Οι  επιμετριςεισ και οι πιςτοποιιςεισ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ του 

Ν.4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

Κάκε πιςτοποίθςθ κα ςυνοδεφεται, απαραίτθτα με πίνακα τεκμθρίωςθσ επάρκειασ ποιοτικϊν ελζγχων και με τζςςερεσ  

(4) τουλάχιςτον  φωτογραφίεσ του ζργου για κάκε χαρακτθριςτικι φάςθ ι αυτοτελζσ τμιμα.  

Για τον τρόπο επιμζτρθςθσ των διαφόρων ειδϊν εργαςιϊν ιςχφουν αυτά που κακορίηονται ςτα άρκρα του Σιμολογίου 

τθσ μελζτθσ.  

Για κάκε είδοσ εργαςίασ που δεν ορίηεται ςτα παραπάνω Αναλυτικά Σιμολόγια τρόποσ επιμζτρθςθσ, επιμετροφνται και 

πλθρϊνονται αυτζσ που εκτελζςτθκαν ςτθν πραγματικότθτα.  

Αν διαπιςτωκεί ότι κάποιεσ από τισ διαςτάςεισ ι τισ ποςότθτεσ των διαφόρων επί μζρουσ εργαςιϊν ζχουν εκτελεςτεί 

παραπάνω από τισ ςυμβατικζσ ι από αυτζσ που γραπτά όριςε θ Τπθρεςία, τότε δεν λαμβάνονται υπ' όψιν αυτζσ, αλλά 

οι μικρότερεσ ςυμβατικζσ ι αυτζσ που ζχουν διαταχκεί. ε αυτι τθν περίπτωςθ αν για τθν καταςκευι του ζργου ζχουν 

χορθγθκεί υλικά από τθν υπθρεςία, τότε ο ανάδοχοσ κα επιβαρφνεται με τθν αξία των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν 

επί πλζον, λόγο των δικϊν του ενεργειϊν ι του Προςωπικοφ τουσ.  

 

Άρκρο 36ο  : Ανακεϊρθςθ τιμϊν  

Για τθν ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 153 του Ν. 

4412/16.  

 

Άρκρο 37ο : Ζλεγχοσ ποιότθτασ - Εργαςτθριακοί Ζλεγχοι - Τελικζσ δοκιμζσ  

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κα διεξάγεται ζλεγχοσ ποιότθτασ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι θ  

καταςκευι των επί μζρουσ τμθμάτων του ζργου γίνεται ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα λοιπά ςυμβατικά 

τεφχθ  

Ο ανάδοχοσ υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα όλων των ειδϊν που κα προμθκευτεί ι κα καταςκευάςει, κακϊσ και για τθν 

ποιότθτα του καταςκευαηόμενου ζργου ςυνολικά. Οι ζλεγχοι αυτοί και οι δοκιμαςίεσ κα γίνονται επί τόπου του ζργου 
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ι ςε κρατικά, πανεπιςτθμιακά ι άλλα ανεγνωριςμζνα ιδιωτικά εργαςτιρια (απαιτείται ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ 

Τπθρεςίασ)  ι ςε ειδικζσ πιλοτικζσ εγκαταςτάςεισ προμθκευτικϊν οίκων του προσ ενςωμάτωςθ εξοπλιςμοφ.  

Εργαστηριακές δοκιμές  

Θα διενεργοφνται οι δοκιμζσ που προβλζπονται από τισ αντίςτοιχεσ ΕΣΕΠ. 

ε περίπτωςθ ελλείψεωσ αυτϊν, από τα AASHO, με ελάχιςτο αρικμό, τον προβλεπόμενο από τθν Γ.1748/οικ/00-188/18-

01-1969 απόφαςθ του τ. ΤπΔΕ. 

τθν περίπτωςθ ςωλινων τουλάχιςτον μία ανά διατομι ςε δείγματα που κα επιλεγοφν από τθν διευκφνουςα 

υπθρεςία. 

τθν περίπτωςθ των  τςιμεντοςωλινων  κα πρζπει επιπλζον να διενεργοφνται εργαςτθριακζσ δοκιμζσ τουλάχιςτον μία 

ανά πεντακόςια μζτρα  ανά  διατομι  ςε δείγματα τςιμεντοςωλινα που κα επιλεγοφν από τθν διευκφνουςα υπθρεςία 

και τα αποτελζςματα κα κοινοποιθκοφν ςτθν τθν διευκφνουςα υπθρεςία πριν τθν ζναρξθ τοποκζτθςθσ τουσ.  

θμειϊνεται ότι δεν επιτρζπεται θ ςφνταξθ τελικισ επιμετριςεωσ οφτε αναγνωρίηεται ζντεχνθ καταςκευι και καλι 

ποιότθτα του ζργου αν ςτο φάκελο δεν υπάρχουν εργαςτθριακζσ δοκιμζσ.  

Θ δαπάνθ όλων των πιο πάνω δοκιμϊν περιλαμβάνεται ςτθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου.  

 

Άρκρο 38ο : Αρχαιότθτεσ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία αν τυχόν κατά τθν καταςκευι των ζργων 

βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε  ζργα τζχνθσ. τθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. 

 

Άρκρο 39ο : Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.)   

Σο παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι μόνο για τισ περιπτϊςεισ ζργων που θ αξία τουσ άνευ ΦΠΑ υπερβαίνει το 1.500.000€. 

Για το ζργο απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Προγράμματοσ Ποιότθτασ Ζργου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

αποφάςεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Βϋ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Βϋ 1013), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Βϋ 928) 

του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. Εφαρμόηονται επίςθσ και οι παρακάτω αποφάςεισ:  

α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Βϋ 94),  

β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Βϋ 624) του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων,  

γ) θ Δ14/43309/5.3.2001 (Βϋ 332) του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων  

και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Βϋ 125Β/ 27.01.2009). 

 

Σο Π.Π.Ε. ενςωματϊνει και κωδικοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν, περιγράφει τισ φάςεισ ανάπτυξθσ 

του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ, είναι ςε πλιρθ εναρμόνιςθ και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του 

ζργου, κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου και τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωςθσ και 

αρχειοκζτθςθσ των ςτοιχείων κατά τθν καταςκευι, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ. Σο Π.Π.Ε. 

αποτελεί το εςωτερικό κανονιςτικό ζγγραφο του ζργου και παρζχει όλα τα εργαλεία παρακολοφκθςθσ του ζργου, 
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ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων, τεκμθρίωςθσ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςτεί και αρχειοκζτθςισ τουσ.  

Θ επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ του Προγράμματοσ Ποιότθτασ Ζργων, θ υλοποίθςθ των χεδίων ελζγχων και δοκιμϊν, 

κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των εργαςτθριακϊν ελζγχων και δοκιμϊν, μπορεί να ανατίκενται ςε διαπιςτευμζνουσ φορείσ 

Επικεϊρθςθσ – Πιςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ ISO/IEC 17021 για ςυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ 

ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001 κατϋ ελάχιςτο ςτο πεδίο εφαρμογισ ΕΑ 28 ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για 

ςυςτιματα διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ΙSO 14001, για ςυςτιματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία 

κατά ΕΛΟΣ 1801 και OHSAS 18001. 

 

Άρκρο 40ο : Χριςθ   ζργου πριν από τθν  αποπεράτωςθ  

Ο Εργοδότθσ ζχει δικαίωμα να πάρει ςτθν κατοχι του ι να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε τμιμα του ζργου ζχει τελειϊςει 

μερικά ι ολικά, μόνο μετά από διοικθτικι παραλαβι του (τμθματικι) κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν.4412/16. 

Αν θ κατοχι ι θ χριςθ αυτι κακυςτεριςει τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ, τότε ο Εργοδότθσ χορθγεί ανάλογθ παράταςθ τθσ 

προκεςμίασ αποπεράτωςθσ του ζργου. 

ε περίπτωςθ που θ χρθςιμοποίθςθ του ζργου από τον Εργοδότθ πριν από τθν αποπεράτωςι του ςυνεπάγεται 

πρόςκετεσ δαπάνεσ για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότθσ του καταβάλλει τισ δαπάνεσ αυτζσ που πρζπει να είναι απόλυτα 

δικαιολογθμζνεσ. 

Εργαςίεσ για αποκατάςταςθ βλαβϊν που οφείλονται ςε χριςθ ζργου, που παραδόκθκε ςε χριςθ πριν από τθν 

παραλαβι του κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, εκτελοφνται μόνο μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Διευκφνουςασ 

Τπθρεςίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 10 του άρκρου 157 του Ν.4412/16. 

 

Άρκρο 41ο :  Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο.  

1. ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και 

κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε 

οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν 

αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).  

2. τα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του. ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:  

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα 

τα ςχετικά μζτρα Ν.3669/08 (αρκ. 37 παρ.7).  

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ) , όπωσ 

αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔιΟΙΚ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔιοικ889/27- 

11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ 

αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 

αρ.182).  

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει 

Ι 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: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305196 (αρ.1 Ο, 11), 

N.3850/1 Ο (αρ. 42- 49).  
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Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από αυτοφσ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ 

των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να 

καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία).  

* Θ ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Ι του άρκρου 12 του ΠΔ 305/96.  

** Ο N.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων άρ. δεφτερο, καταργεί 

διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των: Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17196, κλπ.  

3. φμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα:  

 

3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ Ι ΣΑ Υ ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ ΙΦΑΥ) και 

ςυγκεκριμζνα:  

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των προτζρων 

γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ 

εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα 

με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΠΔ 305/96.  

β.  Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ Ι προβλζψεισ των ΑΤ-ΦΑΤ τα οποία  

αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και 

τθν ΤΑ ΔEEΠΠ/oικl85/2001 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΑΤ-ΦΑΤ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει 

ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα 

με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων 

εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ).  

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα 

αςφάλειασ και υγείασ: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΤΑ ΔIΠAΔ/oικl889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

ε. Να τθριςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.1 Ο) και ΤΑ 

ΔIΠAΔloικl889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν.  

ςτ. υμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Τγείασ (ΦΑ Τ).  

Σο ΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα άλλα 

εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου.  

Αντίςτοιχα ο ΦΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ 

ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου.  

1. Σο περιεχόμενο του AΤ και του ΦΑΤ αναφζρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5- 7) και ςτισ ΤΑ : ΔIΠAΔloικl177/2001 (αρ. 

3) και ΔIΠAΔloικl889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).  

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ AΤ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:  

α. Απαιτείται υντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ ςυνεργεία ςτθν 

καταςκευι.  

β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ :  
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Π.Δ.305/96 (αρκ.12 παράρτθμα ΙΙ ).  

γ.  Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.  

δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα: 

κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΑΤ, ΦΑΤ) του ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ 

Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο ς' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Αι25-11- 2011) και τθν αρ. πρωτ. 

10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του .ΕΠ.Ε.  

3. Ο ΦΑΤ  κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε Δθμόςιου Ζργου: 

ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).  

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΤ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το ςυνοδεφει κακ' όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ηωισ του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ ΔIΠAΔloικl889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ.  

5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του AΤ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΤ περιλαμβάνονται ςτθν ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. 

πρωτ. ΔIΠAΔ/oικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ.  

 

3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και υγείασ  

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :  

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ ςφμφωνα με 

το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και άνω 

εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25).  

γ. Σα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι 

να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Τπθρεςίεσ Προςταςίασ και Πρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ.  

Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ 

κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: 

Ν.3850/10 (αρ.9).  

δ. τα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, εντάςςεται 

και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων:  

1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των υφιςταμζνων κατά τθν 

εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων 

που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ υποδείξεισ τουσ ο 

Σεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν.  

Σο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν αρμόδια 

επικεϊρθςθ εργαςίασ.  

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ (Ν 3850/10 αρ.20 

παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Τγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ι 

ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του 

Ν.3850/10.  

ε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο.  

3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το κζτει ςτθ διάκεςθ 
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των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

Σα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο βιβλίο 

υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ.  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα 

εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που 

δφναται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ 

των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/1 Ο (αρ.43 παρ.2γ).  

5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

 

3.3 Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ)  

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 

προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα 

με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Τ.Α 130646/1984 του (τ.) Τπουργείου Εργαςίασ.  

Σο ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Τ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Σμιματα ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Τπθρεςίασ, από τουσ 

υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ότι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, 

από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν 

Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 112-9-2003. 

 

3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ)  

 

Για τθν πιςτι εφαρμογι του  ΑΤ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το Θ Μ Α.  

τα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του ΑΤ και 

επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων Ι διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ 

ςελίδα του ΑΤ. Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ.  

 

4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο.  

 

4.1 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. Σθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ 

ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. ιv μζροσ Α, παρ. 18.1).  

β. Σον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία 

ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. ιv μζροσ Β, 

τμιμα 11, παρ.2).  

γ. Σθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) και τα 
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απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 

95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ιv μζροσ Α, παρ.6).  

δ. Σθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - διάςωςθσ και εξόδων 

κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων 

εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ.:  

ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ιv μζροσ Α, παρ.3, 4,8-10), Ν.3850/1 Ο (αρ.30, 32,45).  

ε. Σθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ χϊρων πρϊτων 

βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παράρτ. ιv μζροσ Α, παρ.13, 14).  

. Σθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) ςτουσ εργαηόμενουσ όπωσ : 

προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ 

ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και 

τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του:  

Π.Δ. 1 073/81 (αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΤΑ 8881/94 και Τ.Α 

οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  

 

4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ - εναπόκεςθ 

υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ  

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :  

α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και των οχθμάτων 

από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με:  

Σθν Τ.Α αρικ. ΔΜΕΟIΟ/613/16-2-2011 του τ. ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ ιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεφχοσ 

7)  

- Σθ ΚΤΑ αρικ.6952/14-2-2011 του Σ.ΤΠΕΚΑ και Σ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν 

κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία 

πεηϊν»  

Σισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52) και τθν τροπ. αυτοφ: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 

και αρ.46).  

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, κατάλθψθσ τμιματοσ 

οδοφ και πεηοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 ,48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).  

γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ 

των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων 

τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και 

αρ.12,παραρτ.lνμζροσ Α, παρ.2), Ν.385ΟΙ10 (αρ. 31,35).  

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, 

ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: ΠΔ 216178, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 

(αρ.8), ΠΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. ιν μζροσ Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα "παρ. 4+, Ν.2696/99 (αρ.32) 

και θ τροπ. αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ.30).  

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν:  
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α) κραδαςμοφσ: ΠΔ 176/05, β) κόρυβο: ΠΔ 85191, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από 

χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ :  

N.3850/10 (αρ. 36-41), ΠΔ 82/10.  

4.3 Μθχανιματα ζργων Ι Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).  

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργικϊν και 

διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ 

εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, 

κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΠΔ 89/99, 

ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. ιν μζροσ Β τμιμα ΙΙ  παρ.7 - 9), ΚΤΑ 

15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

β. Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. ιν, μζροσ Β', τμιμα 11, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 

304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία: 

1. Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ  

2. Άδεια κυκλοφορίασ  

3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 

4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. lV, μζροσ Β', τμιμα II , παρ. 8.1.γ και 8.2) 

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

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) 

και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΠΔ 89/99 

(αρ. 4α παρ.3 και 6).  

7. Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο βιβλίο 

ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7).  

5.Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται 

κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα 

αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου.  

Σα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα:  

 

5.1 Κατεδαφίςεισ: 

Ν 495176, ΠΔ 413177, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), γΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. III ), Y.Α 3009/2/21- γ/94 , γ.Α 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: YΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και γΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα 11, παρ.11), ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: Y.Α 

Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,γΑ 21017/84/09.  

 

 

5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ:  

Ν.495176, ΠΔ 413177, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), γΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- αςφάλεια και αντοχι κτιρίων, παρ.4), 

ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: YΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), YΑ 

3009/2/21-γ/94, YΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ YΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και YΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 
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455/95 και θ τροπ. αυτοφ:  

ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. ιv μζροσ Β τμιμα 11 παρ. 10).  

 

5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ - ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ.  

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ. 34-44) , Ν.1430/84 (αρ. 7-1 Ο), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

111), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα 11 παρ.4-6,14 ).  

 

5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ  

ΠΔ 95178, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), Πυροςβεςτικι 

Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, κγΑ αρ.οικ.16289/330/99.  

 

5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.)  

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. ΙV μζροσ Β τμιμα 11 παρ. 12).  

 

5.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 

(ιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και εργαςίεσ που 

εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 

6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.)  

Ν.495Π6, ΠΔ 413Π7, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. 111), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. ΙV μζροσ Β τμιμα 11 παρ.10).  

5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα  

(Τποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ πλωτϊν 

ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ.III), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα 11 παρ.8.3 και παρ.13).  

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

μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:  

«ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΙΟ»  

Α. ΝΟΜΟΙ        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Π.Δ.  176/05  ΦΕΚ  227/Α/05  

    Π.Δ.  149/06  ΦΕΚ  159/Α/06  

8. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ  ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ      

    Π.Δ.  2/06  ΦΕΚ  268/Α/06  

Π.Δ.  413/77  ΦΕΚ  128/ΑΠ7      

    Π.Δ.  212/06  ΦΕΚ  212/Α/06  

Π.Δ.  95/78  ΦΕΚ  20/Α/78      

    Π.Δ.  82/10  ΦΕΚ  145/Α/1 Ο  

Π.Δ.  216/78  ΦΕΚ  47/Α/78      

    Π.Δ.  57/10  ΦΕΚ  97/Α/10  

Π.Δ.  778/80  ΦΕΚ  193/Α/80      

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

Π.Δ.  225/89  ΦΕΚ  106/Α/89  ΤΑ  130646/84  ΦΕΚ  154/8/84  

Π.Δ.  31/90  ΦΕΚ  31/Α/90  ΚΤΑ  3329/89  ΦΕΚ  132/8/89  

Π.Δ.  70/90  ΦΕΚ  31/Α/90  ΚΤΑ  8243/1113/91  ΦΕΚ  138/8/91  

Π.Δ.  85/91  ΦΕΚ  38/Α/91  ΚΤΑ αρ. οικ. Β.4373/1205/93  ΦΕΚ  187/8/93  

Π.Δ.  499/91  ΦΕΚ  180/Α/91  ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93  ΦΕΚ  765/8/93  
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Γ.ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ  ΑΠΟΦΑΕΙ  Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ   

ΚΤΑ αρ.8881/94  ΦΕΚ  450/Β/94  ΕΓΚΤΚΛΙΟ 27/03  ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ  

     Π/208/12-9-03  

ΤΑ αρ.οικ. 31245/93  ΦΕΚ  451/Β/93    

    ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08  ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/ 

ΤΑ  3009/2/21-γ/94  ΦΕΚ  301/Β/94   ΟΙΚ / 215/31-3-08  

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94  ΦΕΚ  73/Β/94  ΕΓΚΤΚΛΙΟ .ΕΠ.Ε  ΑΡ.ΠΡ.10201/12  

     ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ  

ΤΑ  3131.1/20/95/95  ΦΕΚ  978/Β/95    

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

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

Τ.Α αρ.0Iκ.8.5261/190/97  ΦΕΚ  113/Β/97    

ΚΤ Α αρ.0Iκ.16289/330/99  ΦΕΚ  987/Β/99    

ΚΤ Ααρ.0Iκ.15085/593/03  ΦΕΚ  1186/Β/03    

ΚΤ Α αρ. Δ 13ε/4800/03  ΦΕΚ  708/Β/03    

ΚΤ Α αρ.6952/11  ΦΕΚ  420/Β/11    

ΤΑ 3046/304/89  ΦΕΚ  59/Δ/89    

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

ΤΑ αρ. OIK. 433/2000  ΦΕΚ  1176/Β/00    

ΤΑ ΔEEΠΠ/0Iκl85/01  ΦΕΚ  686/Β/01    

ΤΑ ΔΙΠAΔlolκl177/01  ΦΕΚ   266/Β/01    

ΤΑ ΔΙΠAΔlolκl889/02  ΦΕΚ        16/Β/03    

ΤΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11  ΦΕΚ  905/8/11    

ΤΑ 21017/84/09  ΦΕΚ  1287/Β/09    

Πυροςβεςτικι διάταξθ 7,  ΦΕΚ  155/Β/96    

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 
 

    

Καιακάηα ...... - ...... -  2022  Καιακάηα   …...-……. - 2022 

  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο ζπληάμαο 

 

 

 

Ιωάλλεο Υαηδεγηαλλόπνπινο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 Ο  Γηεπζπληήο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 

 

 
Βαζίιεηνο Γηακαληόπνπινο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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i  Τύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ένωςησ. 

ii Από 1-1-2017 τϋθηκε ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οπούο με το ϊρθρο 13 κατϊργηςε το π.δ 

113/2010. 

iii Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ 

ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του εφαρμοςτϋου 

θεςμικού πλαιςύου τησ διακόρυξησ. 
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