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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
1.1. Στθν παροφςα Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπϊνονται οι όροι ςφμφωνα με
τουσ οποίουσ κα γίνει θ εκτζλεςθ όλων των απαιτοφμενων, ςφμφωνα με τισ μελζτεσ, εργαςιϊν.
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που προβλζπονται περιγράφονται ςτθν Τεχνικι
Ρεριγραφι, τα ςχζδια τθσ Μελζτθσ κακϊσ και τα υπόλοιπα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου.
1.2. Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ και πλιρθσ ολοκλιρωςθ
από τον ανάδοχο του ςυνόλου των εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου
«Δημιουργία παιδικήσ χαράσ ςτο παλαιό δημοτικό ςχολείο Πενταμοδίου» ςτο Δθμοτικι
Ενότθτα Ραλιανισ του Διμου Θρακλείου κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ αυτισ ςφμφωνα με τα
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ1176.
1.3. Συμβατικζσ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν είναι οι τιμζσ μονάδασ του Τιμολογίου Μελζτθσ, όπωσ
αυτζσ κα διαμορφωκοφν μετά τθν εφαρμογι των τιμϊν που κα προςφζρει ο Ανάδοχοσ του
ζργου.
1.4. Αρχικό ςυμβατικό χρθματικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό του
περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ για τθν καταςκευι του ζργου και αποτελείται από τθ δαπάνθ των
εργαςιϊν όπωσ αυτι διαμορφϊνεται από τθν προςφορά του αναδόχου, από τθν δαπάνθ για
γενικά ζξοδα (Γ.Ε.) και όφελοσ εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδφλι για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ και
ανακεϊρθςθ που προβλζπονται ςτον Ρροχπολογιςμό Μελζτθσ και από τον Φόρο
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) που αναλογεί.
1.5. Θ ςυμμετοχι ςτθν δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι
ο ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει και κα ςυμμορφωκεί με τα ςχζδια και τα λοιπά
ςτοιχεία τθσ μελζτθσ κακϊσ και τισ πρόςκετεσ απαιτιςεισ του ζργου. Ραράλειψθ του αναδόχου
να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά το ζργο, δεν τον απαλλάςςει από τθν
ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του με τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του.
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΕΤΧΗ - ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΑΤΜΦΩΝΙΑ ΧΕΔΙΩΝ
2.1 Τα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία τθσ Εργολαβίασ, ςφμφωνα με τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ
και θ εκτζλεςθ του ζργου, είναι όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ διακιρυξθσ, όπου και
κακορίηεται θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ τουσ.
2.2 Το ζργο κα καταςκευαςκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ εγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ για το
κάκε είδοσ εργαςιϊν και ςφμφωνα με τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. Επιπλζον αυτϊν ιςχφουν και:
1. Τα Ρεριγραφικά Τιμολόγια, όπωσ αυτά εγκρίκθκαν με τθν υπ’ αρικμό ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ
466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746/τ.Β/19.05.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και
Μεταφορϊν, με κζμα: «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ ζργων», που τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμό ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ
466/31.05.2017 (ΦΕΚ 1994/τ.Β/09.06.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και
Μεταφορϊν, με κζμα: «Τροποποίθςθ απόφαςθσ «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων
Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων» (Βϋ 1746)», και όπωσ αυτά κα ιςχφουν κατά τθ
δθμοπράτθςθ του ζργου.
2. Οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) όπωσ αυτζσ ζχουν εγκρικεί με τθν υπ’ αρικμ.
ΔΛΡΑΡ/ΟΛΚ/273/17.07.2012 (ΦΕΚ 2221/τ.Β/30.07.2012) Απόφαςθ του αναπλθρωτι
Υπουργοφ, όλοι οι Κανονιςμοί, Διατάγματα, Υπουργικζσ Αποφάςεισ και λοιπζσ διατάξεισ
του Κράτουσ που ιςχφουν και αναφζρονται ςτθν εκτζλεςθ των διαφόρων κατθγοριϊν
εργαςιϊν του παρόντοσ ζργου, ανεξάρτθτα αν οι διατάξεισ αυτζσ μνθμονεφονται ι όχι ρθτά
ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ, περιλαμβανομζνων και των διατάξεων των ςχετικϊν
Κανονιςμϊν και Ρροδιαγραφϊν ξζνων χωρϊν που αναφζρονται ςε πεδία που δεν
καλφπτονται από τισ αντίςτοιχεσ Ελλθνικζσ, και όπωσ όλα τα παραπάνω κα ιςχφουν κατά τθ
δθμοπράτθςθ του ζργου.
3. Για οποιοδιποτε υλικό, τρόπο εκτζλεςθσ εργαςιϊν, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ
/ δοκιμζσ, δειγματολθψίεσ κλπ) που προβλζπονται ςτο ζργο και δεν καλφπτονται από τισ
Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), κα εφαρμόηονται τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα» (ΕΤ)
που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι

Επιτροπι Θλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα CEN» ι ωσ
«Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν.
4. Οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν
οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards Organization), οι Γερμανικοί Κανονιςμοί
(DIN) και οι Αμερικανικζσ Ρροδιαγραφζσ (A.S.T.M και A.A.S.H.O).
2.3 Ο Ανάδοχοσ πριν από τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε
ςυςχετιςμό και αρικμθτικό ζλεγχο των αναγραφομζνων ςτοιχείων και ςε περίπτωςθ
αςυμφωνίασ, να ηθτιςει ζγγραφα και ζγκαιρα από τον εργοδότθ τθν ςχετικι διόρκωςθ, χωρίσ
να ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα ςτοιχεία αυτά, χωρίσ τθν ζγγραφθ εντολι του εργοδότθ,
γιατί ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ αναλαμβάνει ρθτά να εφαρμόςει πιςτά τα ςχζδια τθσ μελζτθσ
του ζργου και τα κακοριηόμενα ςτα τεφχθ τθσ μελζτθσ αυτισ.
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΤ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ
3.1 Στισ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν του Τιμολογίου Μελζτθσ Ζργων, όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν
ςφμφωνα με τθν προςφορά του αναδόχου, περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά και
τα παρακάτω:
3.1.1 Θ αξία επί τόπου των ζργων και ζτοιμων για χριςθ όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν,
ενςωματοφμενων ι όχι, κυρίων ι βοθκθτικϊν, τα οποία απαιτοφνται οπωςδιποτε και είναι
απαραίτθτα για τθν πλιρθ και ολοκλθρωμζνθ εκτζλεςθ και τθν ζντεχνθ εμφάνιςθ των εργαςιϊν
και για τθν πλιρθ λειτουργία του ζργου ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και με τουσ όρουσ
των εγκεκριμζνων Μελετϊν τθσ Υπθρεςίασ και λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν, ζςτω και αν τα υλικά
αυτά δεν κακορίηονται ρθτϊσ ςτο Τιμολόγιο Μελζτθσ Ζργων.
3.1.2 Θ αξία οποιουδιποτε υλικοφ ι εργαςίασ, που μπορεί μεν να μθν εμφαίνεται ςτα ςτοιχεία
των παραπάνω Μελετϊν, είναι όμωσ απαραίτθτθ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, ακόμθ και αν
προκφψει από ζρευνα που κα κάνει ο ανάδοχοσ, μετά τθν ανάλθψθ του ζργου, ϊςτε αυτό να
παραδοκεί ςε πλιρθ λειτουργία.
3.1.3 Θ δαπάνθ εξαιτίασ τθσ φκοράσ και τθσ απομείωςθσ των υλικϊν.
3.1.4 Θ δαπάνθ προςκόμιςθσ των υλικϊν μζχρι του ςθμείου χρθςιμοποίθςισ τουσ, φφλαξισ
τουσ, κ.λ.π. κακϊσ και τθσ απομάκρυνςθσ των άχρθςτων υλικϊν (μπάηων, κ.λ.π.) ςε κζςεισ
επιτρεπόμενεσ από τθν αςτυνομία.
3.1.5 Οι δαπάνεσ για τθν καταβολι θμερομιςκίων και των ςχετικϊν με αυτά ειςφορϊν και
επιβαρφνςεων ςε κφριουσ, επικουρικοφσ ι πρόςκετουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ (ΛΚΑ, κ.λ.π.), οι
οποίεσ αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ όλων των κυρίων, βοθκθτικϊν ι ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν,
ζςτω και αν αυτζσ δεν περιγράφονται ρθτϊσ, αλλά είναι απαραίτθτεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ του ζργου.
3.1.6 Οι δαπάνεσ για τθν πλιρθ αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε τυχόν βλάβθσ ι ηθμίασ ςε
υφιςτάμενεσ καταςκευζσ από οποιαδιποτε λόγο εξαιτίασ του ζργου.
3.1.7 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ κάκε
εργαςίασ κακϊσ και για τθν ανφψωςθ των υλικϊν μζχρι του ςθμείου χρθςιμοποίθςισ τουσ,
δθλαδι μιςκϊματα, απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά, επιβάρυνςθ από θμεραργίεσ από
οποιαδιποτε αιτία, επιβάρυνςθ εξαιτίασ επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ
εγκατάςταςισ τουσ, τα αςφάλιςτρά τουσ κακϊσ και θ απόςβεςι τουσ.
3.1.8 Πλεσ οι δεςμεφςεισ που αναφζρονται ςτα ςυμβατικά ςτοιχεία που δίδονται ςτουσ
διαγωνιηόμενουσ.
3.2 Στισ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν του Τιμολογίου Μελζτθσ Ζργων δεν περιλαμβάνεται το ποςοςτό
γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του αναδόχου (εργολαβικό ποςοςτό) που ςτθν παροφςα

εργολαβία κακορίηεται ςε ποςοςτό 18%, και περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ για φόρουσ, τζλθ,
δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου ι υπζρ τρίτων, για κάλυψθ γενικϊν εξόδων του
αναδόχου κακϊσ και για το όφελόσ του. Ειδικότερα ςτο ποςοςτό αυτό περιλαμβάνονται όλα τα
γενικά και επιςφαλι ζξοδα του αναδόχου και του κάκε είδουσ προςωπικοφ του, δθλαδι:
3.2.1 Μιςκοί, αποηθμιϊςεισ ζξοδα κίνθςθσ, φδρευςθσ, κζρμανςθσ, φωτιςμοφ, ιατρικισ
περίκαλψθσ, ενοικίων, ζξοδα για τθ δθμοςίευςθ περίλθψθσ τθσ Διακιρυξθσ και για τθ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ του ζργου.
3.2.2 Ζξοδα για φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου και υπζρ τρίτων και
για οποιεςδιποτε άλλεσ επιβαρφνςεισ, ζξοδα εγγυιςεων και τόκων, ζξοδα κίνθςθσ κεφαλαίων.
3.2.3 Οι δαπάνεσ για τισ κάκε είδουσ δοκιμζσ των εγκαταςτάςεων.
3.2.4 Οι αμοιβζσ και όλα τα ζξοδα ζκδοςθσ ι ανανζωςθσ των κάκε είδουσ αδειϊν που
απαιτοφνται προκειμζνου να καταςκευαςτεί το ζργο (πλθν τθσ πολεοδομικισ άδειασ).
3.2.5 Ζξοδα αποκικευςθσ και διαφφλαξθσ των κάκε είδουσ και προζλευςθσ υλικϊν, ζξοδα
χαράξεων, κάκε είδουσ μετριςεων, καταμετριςεων, επιμετριςεων, πιςτοποιιςεων, εντολϊν
πλθρωμισ ςτα απαιτοφμενα αντίτυπα.
3.2.6 Ζξοδα για κάκε είδουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ των υλικϊν και των εργαςιϊν, κ.λ.π. που
κα απαιτιςει θ Υπθρεςία, ζξοδα εκπόνθςθσ του προγράμματοσ καταςκευισ του ζργου, ζξοδα
ςφνταξθσ και ενθμζρωςθσ Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., ζξοδα φωτογραφιςεων του ζργου, που τυχόν
διαταχκοφν από τθν Υπθρεςία ι που προκφπτουν από ςυμβατικι υποχρζωςθ.
3.2.7 Ζξοδα ςυνεχοφσ κακαριςμοφ του εργοταξίου, ζξοδα τοποκζτθςθσ, διάλυςθσ και
αποκομιδισ των προςτατευτικϊν καταςκευϊν και των περιφραγμάτων, ζξοδα απομάκρυνςθσ
οποιωνδιποτε άχρθςτων ι ακατάλλθλων υλικϊν ι υλικϊν κατεδαφίςεων κ.λ.π.
3.2.8 Ζξοδα αςφάλιςθσ ι αποηθμίωςθσ ατυχθμάτων του αναδόχου, του προςωπικοφ του ι
τρίτων, ζξοδα προμικειασ, προςκόμιςθσ, φκοράσ και αποκόμιςθσ εργαλείων και μθχανθμάτων.
3.2.9 Το όφελοσ του αναδόχου και κάκε άλλθ δαπάνθ του, θ οποία δεν αναγράφεται ρθτϊσ
παραπάνω.
3.3 Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) δεν περιλαμβάνεται επίςθσ ςτισ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν
του Τιμολογίου Μελζτθσ Ζργων και κα καταβλθκεί από τον εργοδότθ ςτον ανάδοχο ςφμφωνα
με το Νόμο.
ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
4.1 Θ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι
διαγωνιηόμενοι ζχουν επιςκεφκεί και ελζγξει πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου και
ζχουν πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου, από κάκε
άποψθ π.χ. αποκομιδι προϊόντων εκςκαφϊν και μπάηων, προςκόμιςθ υλικϊν κ.λ.π. που είναι
αδφνατον να καταγραφοφν ςε ζκταςθ, μζγεκοσ και ποςότθτεσ, παρά μόνο το είδοσ αυτϊν που
αναλυτικά φαίνεται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ κ.λ.π.).
4.2 Ο ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει και κα ςυμμορφωκεί με όλα τα ςυμβατικά ςτοιχεία
τθσ εργολαβίασ, τα οποία περιλαμβάνονται ςτο φάκελο τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν, μαηί
με τθ Διακιρυξθ, τθ βάςθ τθσ προςφοράσ. Επίςθσ, αποδζχεται ανεπιφφλακτα και αναλαμβάνει
να εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθν προςφορά του. Ραράλειψθ
του αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του με τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ.

4.3 Ο ανάδοχοσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςει τον ευρφτερο περιβάλλοντα χϊρο (εκτόσ αυτοφ
όπου προβλζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν με τθν παροφςα εργολαβία) οφτε για οποιαδιποτε
καταςκευαςτικι ι προπαραςκευαςτικι εργαςία, οφτε για εναπόκεςθ υλικϊν, προϊόντων,
μθχανθμάτων, μπάηων κ.λπ.
4.4 Λδιαίτερα επιςθμαίνεται θ ευκφνθ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ που, παρά τθν ιςχφουςα
νομοκεςία, χρθςιμοποιθκεί προςωπικό που δεν ζχει νόμιμθ άδεια εργαςίασ (άρκρο 25 παρ.6
τθσ παροφςασ).
ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
5.1 Ο ανάδοχοσ, με βάςθ τθν ολικι προκεςμία, ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ διευκφνουςα το ζργο
Υπθρεςία, μζςα ςε προκεςμία δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, το
χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 145 του
Ν.4412/2016.
5.2 Το χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου, αναλφει δε ανά
μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να
εκτελεςκοφν. Το χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που
περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν
και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. Θ Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει τθ
ςφνταξθ χρονοδιαγράμματοσ με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ.
5.3 Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιιςει τισ προτάςεισ
του Αναδόχου ςχετικά με τθν ςειρά και τθν διάρκεια καταςκευισ των ζργων, ανάλογα με τισ
δυνατότθτεσ χρονικισ κλιμάκωςθσ των πιςτϊςεων, μζςα ςτα όρια των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν.
Θ ζγκριςθ γίνεται ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του χρονοδιαγράμματοσ. Αν θ
ζγκριςθ δεν γίνει μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία ι αν μζςα ςτθν προκεςμία δεν ηθτιςει γραπτά
θ Διευκφνουςα Υπθρεςία διευκρινιςεισ ι αναμορφϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ το χρονοδιάγραμμα
κεωρείται ότι ζχει εγκρικεί. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα
καταςκευισ του ζργου.
5.4 Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το
αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν ι ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπει το άρκρο 145 του
Ν.4412/2016.
5.5 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνθ του να παρακολουκεί ανελλιπϊσ τθν εφαρμογι του
χρονοδιαγράμματοσ και να το αναπροςαρμόηει κάκε μινα, ςτθν περίπτωςθ που κάποια ξζφυγε
από αυτό, οφτωσ ϊςτε να τθρθκεί τελικά πιςτά θ ςυνολικι προκεςμία αποπεράτωςθσ του όλου
ζργου. Θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου που είναι από τισ πιο βαςικζσ
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, κα παρακολουκείται ανελλιπϊσ και αυςτθρά από τθν επίβλεψθ και
ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ο Ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, φςτερα από ειδικι
πρόςκλθςθ τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Υπθρεςίασ. Επίςθσ ζκπτωτοσ μπορεί να κθρυχκεί ο
Ανάδοχοσ αν δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ υποχρεϊςεισ του για τθν υποβολι του
χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και γενικότερα για τθν μθ
τιρθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν μθ ςυμμόρφωςθ του προσ τισ, ςφμφωνα με
τθν ςφμβαςθ, ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ.
5.6 O Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ όπωσ, μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο
κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που
κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου (άρκρο 145 του
Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
6.1 Για τθν προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 147 του
Ν.4412/2016.
6.2 Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ςφμφωνα και με το άρκρο 12 τθσ Διακιρυξθσ
Δθμοπραςίασ, ορίηεται ςε διακόςιεσ ςαράντα (240) ημερολογιακζσ ημζρεσ και αρχίηει από τθν
θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
6.3 Μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία πρζπει να ζχουν τελειϊςει όλεσ οι επί μζρουσ εργαςίεσ του
ζργου, να ζχει πραγματοποιιςει δοκιμζσ και κα ζχει προςκομίςει τθν πιςτοποίθςθ τθσ παιδικισ
χαράσ.
6.4 Για τυχόν χοριγθςθ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του ζργου εφαρμόηονται οι ςχετικζσ
διατάξεισ του άρκρου 145 και 147 του Ν.4412/2016.
6.5 Εφιςτάται θ προςοχι του αναδόχου ςτθν ανάγκθ να τθρθκεί θ προκεςμία του ζργου με απόλυτθ
ακρίβεια. Για το ςκοπό αυτό κα προβλεφκεί από τον ανάδοχο θ δυνατότθτα εργαςίασ ςε
δεφτερθ βάρδια, αν δεν επαρκζςει θ κανονικι βάρδια, με ι χωρίσ υπερωρίεσ κακϊσ και θ
δυνατότθτα εργαςίασ ςε θμζρεσ αργίασ και εορτϊν. Οποιαδιποτε επιβάρυνςθ από τθν
υπερωριακι εργαςία κα βαρφνει τον ανάδοχο, χωρίσ καμία απαίτθςθ οποιαςδιποτε
αποηθμιϊςεωσ εκ μζρουσ του εργοδότθ. Οι κάκε είδουσ άδειεσ για υπερωριακι κ.λ.π.
απαςχόλθςθ προςωπικοφ κα εκδοκοφν με μζριμνα και ζξοδα του αναδόχου. Θ Υπθρεςία, εάν
χρειαςκεί, κα ςυνθγοριςει ςτισ αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ για τθ χοριγθςθ τζτοιων αδειϊν.
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΠΕΡΒΑΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
7.1 Για κάκε θμζρα υπαίτιασ υπζρβαςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ, επιβάλλονται
οι κακοριηόμενεσ με το άρκρο 148 του Ν.4412/2016 ποινικζσ ριτρεσ και για τα κακοριηόμενα ςε
αυτό χρονικά διαςτιματα. Τα ωσ άνω ποςά ποινικϊν ρθτρϊν κα παρακρατοφνται από τισ
πιςτοποιιςεισ του ζργου.
7.2 Θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ
προκεςμίασ ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου και
επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ προβλεπόμενθσ από τθ
ςφμβαςθ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ μζχρι ακόμα δεκαπζντε τοισ
εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ, θ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε
είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου. Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το
πθλίκο του ςυνολικοφ χρθματικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των τυχόν
ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ το Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), προσ τθ αρχικι
ςυνολικι προκεςμία του ζργου και όλεσ οι παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί μετά από ςχετικό
αίτθμα του αναδόχου. Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ
προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) του ςυνολικοφ
ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
7.3 Εάν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ
γραπτζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με το ςφμβαςθ ι το νόμο, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 160 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ
8.1 Ο κακοριςμόσ από τα ςχζδια των μελετϊν και τισ οδθγίεσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ και των
ειδικϊν προδιαγραφϊν των επί μζρουσ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (τρόποσ
εκτζλεςθσ καταςκευϊν, επί μζρουσ διαςτάςεισ κ.λ.π.) δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν
υποχρζωςθ να πάρει κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των διαφόρων ειδϊν
καταςκευϊν, που ςυνκζτουν κάκε επιφάνεια ι χϊρο ι λειτουργία ι εγκατάςταςθ του ζργου.

8.2 Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και αν δεν ορίηεται κάτι από τα
ςχζδια λεπτομερειϊν ι από τα άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ι τζλοσ από τισ οδθγίεσ ι διαταγζσ
τθσ Υπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου πρζπει να είναι άρτιο και αρμονικό ωσ
προσ τθν άμεςθ ςφνδεςι του με τα υπόλοιπα τμιματα του ςυνολικοφ ζργου.
8.3 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται ςτθ ςυμπλιρωςθ ι επανόρκωςθ ςτον εφλογο χρόνο που κα ορίηει θ Υπθρεςία,
αλλιϊσ θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να το εκτελζςει ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου
χωρίσ άλλθ διατφπωςθ και με τθν τιμι που κα ηθτιςει ο νζοσ καταςκευαςτισ.
8.4 Για κάκε ςυμπλθρωματικι λεπτομζρεια ι διευκρίνθςθ πάνω ςτα ςχζδια ι τα λοιπά ςυμβατικά
ςτοιχεία, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ηθτά ζγκαιρα, και πάντωσ πριν από τθν ζναρξθ των
ςχετικϊν εργαςιϊν, γραπτζσ οδθγίεσ από τθν Υπθρεςία και να ςυμμορφϊνεται απόλυτα προσ
αυτζσ. Δεν κα αναγνωριςκεί καμία οδθγία, απόφαςθ ι εντολι που δόκθκε μόνο προφορικά. Το
ίδιο ιςχφει και για κάκε αίτθςθ του αναδόχου για λιψθ πλθροφοριϊν και οδθγιϊν.
8.5 Τελικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ - ΠΛΗΡΩΜΕ
9.1 Επί τθσ αξίασ των τιμϊν μονάδασ εργαςιϊν του Τιμολογίου Μελζτθσ τθσ παροφςασ εργολαβίασ
προςτίκεται ποςοςτό δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) για γενικά ζξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του αναδόχου.
9.2 Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του Ν.4412/2016 ανά μινα ςφμφωνα με
τουσ λογαριαςμοφσ που εκδίδονται για πλιρωσ περαιωμζνεσ εργαςίεσ. Θ πλθρωμι του
εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε EΥΩ.
9.3 Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ
κράτθςθσ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα
με το αρκ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
9.4 Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλουσ ανεξαρτιτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειςφορζσ ι άλλεσ
νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων. Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται του ειδικοφ
φόρου επί των ειςαγομζνων από το εξωτερικό κάκε φφςεωσ υλικϊν και εφοδίων. Επίςθσ δεν
απαλλάςςεται των υπζρ Λ.Κ.Α ειςφορϊν του ωσ και των ειςφορϊν του ςε διάφορα άλλα
αςφαλιςτικά Ταμεία.
9.5 Τον ανάδοχο βαρφνει θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ.
9.6 Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν εταιρειϊν και οργανιςμϊν κα παρακρατείται ο επιβαλλόμενοσ από το
Νόμο φόροσ ειςοδιματοσ, ο οποίοσ ορίηεται ςε τζςςερα τοισ εκατό (4%) ςτθ ςυνολικι
ακακάριςτθ αξία των ζργων (παρ. 8 του άρκρου 13 του Ν. 2238/94 «Κφρωςθ Κϊδικα
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ» - ΦΕΚ 151/Α/16-9-94, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του
άρκρου 3 του Ν. 2753/99 - ΦΕΚ 249/Α/17-11-99).
9.7 Οι τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου Μελζτθσ Ζργων περιλαμβάνουν τισ κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ
τουσ, δθλαδι φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λ.π. Κάκε απαλλαγι από οποιαδιποτε
επιβάρυνςθ, που τυχόν κα δοκεί κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, κα εκπζςει για ωφζλεια του
ζργου. Τα παραπάνω ιςχφουν και για νζεσ τιμζσ μονάδασ που τυχόν κα κανονιςκοφν.
9.8 Τα ςτοιχεία που κακορίηονται από το άρκρο 131 του Ν.4412/2016 ςυντάςςονται με μζριμνα και
δαπάνθ του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία ςτα
απαιτοφμενα αντίτυπα κατά χρονικά διαςτιματα ενόσ μθνόσ.
9.9 Για τισ πλθρωμζσ των λογαριαςμϊν κα προςκομίηονται από τον ανάδοχο όλα τα προβλεπόμενα
από τθν ιςχφουςα νομοκεςία δικαιολογθτικά και αποδείξεισ καταβολισ κρατιςεων, φόρων
κ.λπ.

9.10 Θ τοποκζτθςθ πινακίδασ με τθν αναγραφι ςτοιχείων του ζργου, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ
διατάξεισ περί δθμοςιότθτασ των εκτελοφμενων ζργων
ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
10.1 Αν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, που δεν περιλαμβάνονται ςτο
αρχικό ανατεκζν ζργο, οφτε ςτθν πρϊτθ ςυναφκείςα ςφμβαςθ και οι οποίεσ κατζςτθςαν
αναγκαίεσ λόγω απρόβλεπτων περιςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ αυτό
περιγράφεται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου ζχει το δικαίωμα να
ςυνάψει ςφμβαςθ με τον ανάδοχο του ζργου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 156 του
Ν.4412/2016, με τθν προχπόκεςθ ότι οι ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ δεν μποροφν τεχνικά ι
οικονομικά να διαχωριςτοφν από τθν κφρια ςφμβαςθ, χωρίσ να δθμιουργιςουν μείηονα
προβλιματα ι όταν αυτζσ οι εργαςίεσ, μολονότι μποροφν να διαχωριςτοφν από τθν αρχικι
ςφμβαςθ, είναι απόλυτα αναγκαίεσ για τθν τελειοποίθςθ τθσ.
10.2 Για τον κακοριςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ εργαςίεσ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ λαμβάνονται
οι τιμζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και για τον κανονιςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ νζεσ εργαςίεσ τθσ
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρκρου 156 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ
11.1 Για τθν ανακεϊρθςθ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 153 του Ν.4412/2016.
11.2 Για τθν ανακεϊρθςθ κα εφαρμοςκοφν οι ςυντελεςτζσ των άρκρων που αναγράφονται ςτον
εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ.
ΑΡΘΡΟ 12: ΣΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ
12.1 Ο τελικόσ λογαριαςμόσ εκδίδεται βάςει του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του ζργου και
τθσ ςχετικισ εγκριτικισ του απόφαςθσ, αντίτυπα ι αντίγραφα των οποίων επιςυνάπτονται ςτον
τελικό λογαριαςμό, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 152 του Ν.4412/2016.
12.2 Ρριν από τθ κεϊρθςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ (κακϊσ και όλων των ενδιάμεςων
λογαριαςμϊν) ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει όςα δικαιολογθτικά αναγράφονται ςτθν
παράγραφο 9.9 παραπάνω και βεβαίωςθ του αρμόδιου υποκαταςτιματοσ του ΛΚΑ και λοιπϊν
Ταμείων ότι εξοφλικθκαν όλεσ οι ςχετικζσ με τθν εκτζλεςθ του ζργου αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ.
12.3 Θ εξόφλθςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ του αναδόχου κα γίνεται μόνον αφοφ προςκομιςκεί θ
βεβαίωςθ τθσ παρ. 22.3 του άρκρου 22 τθσ παροφςασ (Καταςκευαςτικά ςχζδια κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ 13: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΡΟ ΕΓΚΡΙΗ
13.1 Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ τθσ αγοράσ, χωρίσ
βλάβεσ ι ελαττϊματα και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. Πλοι οι απαιτοφμενοι ποιοτικοί
ζλεγχοι κα γίνουν ςε πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ επιλογι του
εργαςτθρίου κα γίνει ανάμεςα ςε τρία αναγνωριςμζνα εργαςτιρια που κα προτείνει ο
ανάδοχοσ.
13.2 Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά
δεδομζνα, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ των αρμόδιων Υπουργείων, κακϊσ
επίςθσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ εργολαβίασ, άριςτθσ ποιότθτασ και τθσ απόλυτθσ
εγκρίςεωσ τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθ προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα,
τθν εμφάνιςθ, τθν ανταπόκριςθ ςτισ προδιαγραφζσ κ.λ.π.
13.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, να υποβάλλει δείγματα όλων των
υλικϊν και προϊόντων προσ ζγκριςθ του Εργοδότθ και κακοριςμό τθσ ποιότθτασ του προϊόντοσ,

που κα ενςωματωκεί ςτο ζργο (π.χ. ξυλεία, ςτακεροποιθμζνο χωμάτινο δάπεδο, ποταμίςιο
βότςαλο, μπεη τοπικό λίκο, χρϊματα, κ.λ.π.). Τα δείγματα αυτά κα υποβάλλονται ςε διάςτθμα
τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ϊςτε να δίδεται
επαρκισ χρόνοσ για τθν ζγκριςθ του Εργοδότθ και να μθν προκαλείται κακυςτζρθςθ ςτθν
πρόοδο του ζργου, λόγω απορρίψεωσ των δειγμάτων που υποβλικθκαν. Για κάκε αντικείμενο
κα υποβάλλονται τουλάχιςτον δφο δείγματα. Τα υλικά αυτά δεν κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο,
εάν δεν ζχουν τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Επιβλζψεωσ, χωρίσ θ ζγκριςθ αυτι να απαλλάςςει τον
ανάδοχο από τισ ευκφνεσ του.
13.4 Ππου ςτισ Ρεριγραφζσ ι τα ςχζδια αναφζρεται ςυγκεκριμζνοσ τφποσ υλικοφ, εξυπακοφεται ότι
με τον τρόπο αυτό ορίηονται επακριβϊσ οι προδιαγραφζσ του υλικοφ που κα τοποκετθκεί από
τον ανάδοχο, ο οποίοσ μπορεί να προτείνει ςτθν Υπθρεςία υλικό παρόμοιου τφπου, με τισ ίδιεσ
προδιαγραφζσ ποιότθτασ και εμφανίςεωσ. Θ Υπθρεςία κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ κα εγκρίνει
ι κα απορρίψει το προτεινόμενο υλικό.
13.5 Ωσ προσ τθν ακαταλλθλότθτα των υλικϊν, τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κ.λ.π. ιςχφουν οι
διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν.4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου.
13.6 Δικαιϊματα του Αναδόχου για επανάλθψθ ελζγχων που εκτελοφνται από τθν Υπθρεςία. Σε
περιπτϊςεισ ελζγχων που εκτελοφνται από τθν Υπθρεςία είναι δυνατόν ο Ανάδοχοσ να ζχει
ηθτιςει με αίτθςι του να παίρνεται κατά τθ δειγματολθψία και ζνα δεφτερο όμοιο δείγμα
(αντιδείγμα) το οποίο κα ςυςκευάηεται και κα αποςτζλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα ςτο
εργαςτιριο. Για τθν περίπτωςθ αμφιβολιϊν και υποβολισ ζνςταςθσ από τον Ανάδοχο (που κα
πρζπει να αναγραφεί αυκθμερόν ςτο θμερολόγιο του ζργου), κα διενεργείται νζα εργαςτθριακι
δοκιμι, παρουςία του βοθκοφ του Τεχνικοφ Διευκυντι ι άλλου εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου
του Αναδόχου, ςτα εργαςτιρια, εφ’ όςον ηθτθκεί τοφτο εγγράφωσ από τον Ανάδοχο ςτθν
ζνςταςι του, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ κα είναι υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο (ακόμα και αν
δεν παραςτεί ςτθν δοκιμι). Κατά το μζςο διάςτθμα μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ του ελζγχου, ςε
περίπτωςθ διαφωνίασ, ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ του. Ο Ανάδοχοσ
δικαιοφται επίςθσ να ηθτιςει επανάλθψθ των ελζγχων που οδιγθςαν ςε δυςμενι
αποτελζςματα και ζγιναν από τθν Υπθρεςία χωρίσ να προειδοποιθκεί, αν και είχε ηθτιςει τοφτο
εγγράφωσ. Θ επανάλθψθ των ελζγχων γίνεται κατά αντιπαράςταςθ. Σχζςθ ποιοτικοφ ελζγχου
και ευκφνθσ Αναδόχου για τθν ποιότθτα και αρτιότθτα των υλικϊν και καταςκευϊν του ζργου Ο
κάκε είδουσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ του ζργου δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ, γιατί
αυτόσ είναι ο μοναδικόσ και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα και τθν αρτιότθτα των
υλικϊν των καταςκευϊν του ζργου. Επίςθσ θ Διευκφνουςα Υπθρεςία υποχρεοφται πζραν των
ελζγχων που επιβάλλουν οι Ε.ΤΕ.Ρ. και οι λοιποί όροι των ςυμβατικϊν τευχϊν, να διατάξει τθν
διενζργεια τομϊν ςε διάφορα μζρθ και ςτοιχεία του ζργου, όςεσ αυτι κρίνει απαραίτθτεσ, για
τθν εξακρίβωςθ τθσ ποιότθτασ, ποςότθτασ και πάχουσ των ςτρϊςεων ςε οποιαδιποτε φάςθ του
ζργου. Τα ςτοιχεία των εν λόγω ελζγχων κα καταγράφονται ςε ιδιαίτερο πίνακα και κα
αποτελοφν αναπόςπαςτο, μετά του πίνακα των λοιπϊν εργαςτθριακϊν ελζγχων, των τελικϊν
επιμετριςεων των ςχετικϊν εργαςιϊν. Τθν διενζργεια των ανωτζρω τομϊν υποχρεοφται να
διατάςςει και θ επιτροπι προςωρινισ παραλαβισ του ζργου είτε με μθχανιματα του αναδόχου
είτε του ΡΕΔΕ. Τοφτο αποτελεί προχπόκεςθ για τθν παραλαβι του ζργου. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν
υποχρζωςθ να αποκαταςτιςει πλιρωσ τισ τομζσ ςτθν πρότερα κατάςταςθ με δαπάνεσ του. Σε
περίπτωςθ κατά τθν οποία προκφπτουν αποτελζςματα από τον ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο,
που δεν ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ ςυμβάςεωσ, κα κινείται θ διαδικαςία απόρριψθσ
πλθμμελϊν εργαςιϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 4412/16
«Ακαταλλθλότθτα υλικϊν - Ελαττϊματα - Ραράλειψθ ςυντιρθςθσ» και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ. Ελάχιςτοσ αρικμόσ εκτελεςτζων δοκιμϊν Λςχφουν οι προβλεπόμενοι ζλεγχοι δοκιμζσ για υλικά και εργαςίεσ ςφμφωνα με τισ Ε.ΤΕ.Ρ. και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.

ΑΡΘΡΟ 14: ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΜΕΣΡΗΕΩ ΣΤΧΟΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
14.1 Για τον τρόπο μζτρθςθσ των διαφόρων ειδϊν εργαςιϊν κακϊσ και τυχόν νζων εργαςιϊν ιςχφουν
όςα ορίηονται από τα ςχετικά άρκρα του Τιμολογίου Μελζτθσ Ζργων (Οικοδομικϊν και
εξοπλιςμοφ), κ.λ.π.
14.2 Κάκε είδουσ εργαςίεσ, για τισ οποίεσ δεν ορίηεται ςτα παραπάνω ςτοιχεία τρόποσ επιμζτρθςθσ,
επιμετροφνται και πλθρϊνονται με τισ μονάδεσ που εκτελζςτθκαν πραγματικά, χωρίσ να
λαμβάνονται υπόψθ τυχόν αντίκετεσ ςυνικειεσ.
14.3 Γενικά, κα εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 151 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΡΓΑΙΕ ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΑΛΛΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
15.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μθν παρακωλφει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν από Οργανιςμοφσ
Κοινισ Ωφζλειασ, Ν.Ρ.Δ.Δ. ι από άλλουσ εργολιπτεσ, που τυχόν χρθςιμοποιοφνται από τον
κφριο του ζργου ςε εργαςίεσ μθ περιλαμβανόμενεσ ςτθ ςφμβαςι του. Αντίκετα, υποχρεοφται να
διευκολφνει τθν εκτζλεςθ αυτϊν των εργαςιϊν διακζτοντασ τα μζςα που χρθςιμοποιεί εκείνοσ
(ικριϊματα κ.λ.π.), και ρυκμίηοντασ ζτςι τθ ςειρά εκτελζςεωσ των εργαςιϊν, ςε ςυνεννόθςθ με
τθν Επίβλεψθ, ϊςτε κανζνα εμπόδιο να μθν παρεμβάλλεται ςτισ εργαςίεσ των άλλων.
15.2 Για τισ διευκολφνςεισ αυτζσ ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να απαιτιςει οποιαδιποτε
αποηθμίωςθ λόγω κακυςτεριςεωσ ι δυςχερειϊν, που παρουςιάηονται ςτισ εργαςίεσ που
εκτελεί αυτόσ ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία.
15.3 Οπωςδιποτε απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να μορφϊνει οπζσ ι φωλιζσ ςε τμιματα κτιρίου που
είναι καταςκευαςμζνα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα χωρίσ να ζχει ζγγραφθ ζγκριςθ από τον
επιβλζποντα μθχανικό.
ΑΡΘΡΟ 16: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤ - ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΕΩ - ΠΑΡΑΛΑΒΕ
16.1 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα τθρείται θμερολόγιο ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 146 του
Ν.4412/2016.
16.2 Οι προκεςμίεσ προςωρινισ παραλαβισ, ο χρόνοσ εγγφθςθσ κακϊσ και οι προκεςμίεσ οριςτικισ
παραλαβισ του ζργου κακορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 170, 171 και 172 του
Ν.4412/2016 αντίςτοιχα.
16.3 Για τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 168 του Ν.4412/2016.
16.4 Για τθ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν.4412/2016.
16.5 Ρροςωρινι ι οριςτικι παραλαβι του ζργου δεν κα γίνεται παρά μόνον εάν υφίςταται ο
Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ του άρκρου 17 τθσ παροφςασ.
16.6 Ρροςωρινι παραλαβι δεν κα γίνεται, εάν δεν περιλθφκεί ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τθσ το
πρωτόκολλο δοκιμϊν εγκαταςτάςεων τθσ παραγράφου 21.1 του άρκρου 21 τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 17: ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (Φ.Α.Τ.)
17.1 Θ επιτροπι παραλαβισ του ζργου κα διαπιςτϊνει ότι για το παραλαμβανόμενο προςωρινά ι
οριςτικά ζργο ζχει καταρτιςκεί ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.), ο οποίοσ προβλζπεται
από τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ρ.Δ. 305/96, και ότι αυτόσ είναι ενθμερωμζνοσ ςφμφωνα με
τθν παρ. 7 του άρκρου 3 του Ρ.Δ. 305/96.
17.2 Εάν δεν υφίςταται Φ.Α.Υ. ι εάν αυτόσ δεν είναι αρκοφντωσ ενθμερωμζνοσ, δεν κα γίνεται
προςωρινι ι οριςτικι παραλαβι (Απόφ. 433/2000 του ΥΡΕΧΩΔΕ - ΦΕΚ 1176/Β/22-9-2000).

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ
18.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει, να ςυντθρεί και να κακαιρζςει, όταν
χρειαςκεί κακϊσ και να αποκομίςει όλεσ τισ προςτατευτικζσ καταςκευζσ, που επιβάλλονται από
το Ρ.Δ. 447/1975 (όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε μεταγενζςτερα), χωρίσ καμία
ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Κάκε ςχετικι δαπάνθ περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και
οφζλουσ του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 19: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ
19.1 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 :
ΡΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016, Ν. 3850/10 (αρ. 42).
19.2. Στο πλαίςιο 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.4412/2016 (άρκ. 138 παρ.7).
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ
και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ : ΔΛΡΑΔ/οικ.177/2-301, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ
και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ
φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου : Ν.4412/2016 (άρκ. 138 παρ.7).
γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των
εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων
αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε
ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ.
42- 49). Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο
ότι θ γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να
κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ
(εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ
εξειδικευμζνθ εταιρεία).
19.3. Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 19.2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα
ακόλουκα : 19.3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ ( ΣΑΥ ) - Φάκελοσ
Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα :
α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ
των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν
που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα
περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500
θμερομίςκια: ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το
παράρτθμα ΛΛΛ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96.
β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ
τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ και τα
διατάγματα τα οποία αναφζρονται ςτο Ν.4412/2016 (άρκ. 138 παρ. 7).
γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν
παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα
με τθν μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία,

τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν,
πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ).
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν
λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα
προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 305/96 (αρ. 3
παρ.9) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ.
ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 3
παρ.10) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των
ελεγκτικϊν αρχϊν.
ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ
Υγείασ (ΦΑΥ). Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ
εργαηόμενουσ και για τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ
διάρκεια καταςκευισ του ζργου. Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον
περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι
του ζργου.
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ
ΥΑ : ΔΛΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ
ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ και τα διατάγματα τα οποία αναφζρονται ςτο Ν.4412/2016
(άρκρο 138 παρ.7).
2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4),
όταν:
α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν
περιςςότερα του ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι.
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ :
Ρ.Δ.305/96 (αρκ.12 παράρτθμα ΛΛ).
γ Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του
ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7
παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/273-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του ΣΕΡΕ.
3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι
κάκε Δθμόςιου Ζργου: ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο
Ν.4412/2016.
4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και
το ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ
ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ.
5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται
ςτθν ΕΓΚΥΚΛΛΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΛΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ.
19.3.2 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. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε
άτομα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ
Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ
κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και
αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε
απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των τεχνικοφ αςφαλείασ και
ιατροφ εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων
ςτοιχείων:
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 Τεχνικόσ 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.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται
και κεωρείται από τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.
Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι
του ιατροφ εργαςίασ (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ
του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον
εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ
προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και
μόνο.
3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του
ατυχιματοσ και να το κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43
παρ.2β).
Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων
ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ
πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ
οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα
εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να
τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ
των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον
εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Λατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
19.3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ)

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν
απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν
ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με
τθν Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ.
Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι
Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του
αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν
ελζγχων ι δοκιμϊν για ότι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο
όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8)
και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9- 2003.
19.3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ)
Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το
Θ Μ Α. Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και
εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο
αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ.
19.4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο
19.4.1 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. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του
εργοταξίου με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων :
ΡΔ 105/95, ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του
εργοταξίου θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων
θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ
εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2).
γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν,
υγρϊν ι αερίων κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ
κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν : ΡΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96 (αρ.12,
παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6).
δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου
διαφυγισ - διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ
εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι
ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ. : ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96
(αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ
εξοπλιςμοφ (φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων,
κλπ) : ΡΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV
μζροσ Α, παρ.13, 14).
ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ
εργαηόμενουσ όπωσ : προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα,
ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, 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 : Ρ.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α.
οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
19.4.2 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 : - Τθν Υ.Α αρικ.
ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΛ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» (ΟΜΟΕΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) - Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΛ «Υποχρεϊςεισ και
μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν » - Τισ 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 : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμζροσ Α,
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ,
εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : ΡΔ
216/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12
παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 και. μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ :
Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν :
α) κραδαςμοφσ: ΡΔ 176/05,
β) κόρυβο: ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06,
γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων:
ΡΔ 397/94,
δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν.3850/10 (άρ. 36- 41),
ΡΔ 82/10.
19.4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 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 ) : ΡΔ 1073/81
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ
89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β
τμιμα ΛΛ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΛΛ,
παρ.7.4 και 8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία:
1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ
2. Άδεια κυκλοφορίασ
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ.
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ,
τμιμα ΛΛ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II,παρ.2.1). Σθμειϊνεται 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 ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 (
αρ.3 και αρ.4. παρ.7).
19.5.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. Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω
νομοκετιματα :
19.5.1 Κατεδαφίςεισ : Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91
(αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α.
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,
ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
19.5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λπ.), Αντιςτθρίξεισ: Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ
1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- αςφάλεια και αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ
3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ 2/06, ΡΔ
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 10 ).
19.5.3 Λκριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ,
Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ. ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10),ΚΥΑ
16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ. 12,
παραρτ.IV μζροσ Α παρ.1, Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 18 / 28 10 και μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.46,14 ).
19.5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81
(αρ.96, 99,.104, 105 ), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), Ρυροςβεςτικι
Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.

19.5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.) ΡΔ
778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 12).
19.5.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. (Σιραγγεσ
κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και
εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ
ζργων και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) Ν.495/76, ΡΔ
413/77, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΡΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΡΔ 455/95 και θ τροπ.
αυτοφ: ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.10).
19.5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα (Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα
καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ
ςυνεργείου.) ΡΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΛΛΛ), ΥΑ
3131.1/20/95/95, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.8.3 και παρ.13).
19.6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν
τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο.
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ
ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ»
Α. ΝΟΜΟΛ
Ν. 495/76
ΦΕΚ 337/Α/76
Ν. 1396/83
ΦΕΚ 126/Α/83
Ν. 1430/84
ΦΕΚ 49/Α/84
Ν. 2168/ 93
ΦΕΚ 147/Α/93
Ν. 2696/99
ΦΕΚ 57/Α/99
Ν. 3542/07
ΦΕΚ 50/Α/07
Ν. 3669/08
ΦΕΚ 116/Α/08
Ν. 3850/10
ΦΕΚ 84/Α/10
Ν. 4030/12
ΦΕΚ 249/Α/12
Β. ΡΟΕΔΛΚΑ ΔΛΑΤΑΓΜΑΤΑ
Ρ. Δ. 413/77
ΦΕΚ 128/Α/77
Ρ. Δ. 95/78
ΦΕΚ 20/Α/78
Ρ. Δ. 216/78
ΦΕΚ 47/Α/78
Ρ. Δ. 778/80
ΦΕΚ 193/Α/80
Ρ. Δ. 1073/81
ΦΕΚ 260/A/81
Ρ. Δ. 225/89
ΦΕΚ 106/Α/89
Ρ. Δ. 31/90
ΦΕΚ 31/Α/90
Ρ. Δ. 70/90
ΦΕΚ 31/Α/90
Ρ. Δ. 85/91
ΦΕΚ 38/Α/91
Ρ. Δ. 499/91
ΦΕΚ 180/Α/91
Ρ. Δ. 395/94
ΦΕΚ 220/Α/94
Ρ. Δ. 396/94
ΦΕΚ 220/Α/94
Ρ. Δ. 397/94
ΦΕΚ 221/Α/94
Ρ. Δ. 105/95
ΦΕΚ 67/Α/95
Ρ. Δ. 455/95
ΦΕΚ 268/Α/95
Ρ. Δ. 305/96
ΦΕΚ 212/Α/96
Ρ. Δ. 89/99
ΦΕΚ 94/Α/99
Ρ. Δ. 304/00
ΦΕΚ 241/Α/00
Ρ. Δ. 155/04
ΦΕΚ 121/Α/04
Ρ. Δ. 176/05
ΦΕΚ 227/Α/05

Ρ. Δ. 149/06
ΦΕΚ 159/Α/06
Ρ. Δ. 2/06
ΦΕΚ 268/Α/06
Ρ. Δ. 212/06
ΦΕΚ 212/Α/06
Ρ. Δ. 82/10
ΦΕΚ 145/Α/10
Ρ. Δ. 57/10
ΦΕΚ 97/Α/10
Γ. ΥΡΟΥΓΛΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ
ΥΑ 130646/84
ΦΕΚ 154/Β/84
ΚΥΑ 3329/89
ΦΕΚ 132/Β/89
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΦΕΚ 138/Β/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΦΕΚ 187/Β/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΦΕΚ 765/Β/93
ΦΕΚ αρ. 8881/94
ΦΕΚ 450/Β/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/ 93
ΦΕΚ 451/Β/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΦΕΚ 301/Β/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΦΕΚ 73/Β/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΦΕΚ 978/Β/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΦΕΚ 677/Β/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
ΦΕΚ 1035/Β/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΦΕΚ 113/Β/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΦΕΚ 987/Β/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΦΕΚ 1186/Β/03
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03
ΦΕΚ 708/Β/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΦΕΚ 420/Β/11
ΥΑ 3046/304/89
ΦΕΚ 59/Δ/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΦΕΚ 1035/Β/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΦΕΚ 1176/Β/00
ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01
ΦΕΚ 686/Β/01
ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/177/01
ΦΕΚ 266/Β/01
ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/02
ΦΕΚ 16/Β/03
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11
ΦΕΚ 905/Β/11
ΥΑ 21017/84/09
ΦΕΚ 1287/Β/09
Ρυροςβεςτικι διάταξθ 7,
ΦΕΚ 155/Β/96
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96
Δ. ΕΓΚΥΚΛΛΟΛ
ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ 27/03
Α.ΡΩΤ.ΔΕΕΡ
Ρ/208/12-9-03
Α.ΡΩΤ.ΔΛΡΑΔ/
ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ 6/08
οικ/215/31-3-08
Α.Ρ. 10201/12
ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ Σ.ΕΡ.Ε
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ
19.7 Δαπάνθ ςφνταξθσ ΣΑΥ και ΦΑΥ
Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, αφοροφν τθν οργάνωςθ του εργοταξίου και
απαιτοφνται από το νόμο, βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςτεί από
αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του.
ΑΡΘΡΟ 20: ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ
ΕΡΓΟΤ

20.1 Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ, τόςο για τθν εφαρμογι όςο και για τθν ποιότθτα και
αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ. Ο πάςθσ φφςεωσ ζλεγχοσ, που αςκείται
από τθν Υπθρεςία, δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο κατά κανζνα τρόπο από τθν ευκφνθ.
20.2 Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των υλικϊν που κα
χρθςιμοποιιςει και τθν εκτζλεςθ γενικά των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ,
των ςχετικϊν προτφπων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν
τευχϊν και ςχεδίων.
20.3 Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ αποφάςεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Σε
περίπτωςθ διαφωνίασ του ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι μόνο οι ςχετικζσ διατάξεισ για τθ
διαδικαςία επίλυςθσ διαφορϊν επί εκτζλεςθσ ζργων (ενςτάςεισ – αιτιςεισ κεραπείασ –
δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν).
20.4 Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ για μεταβολζσ ςτο ζργο που ζγιναν χωρίσ
ζγγραφθ διαταγι και οι οποίεσ ςυνεπάγονται μεγαλφτερθ δαπάνθ του ζργου, ακόμθ και αν οι
μεταβολζσ αυτζσ κακιςτοφν το ζργο ςτερεότερο ι βελτιϊνουν τθ μορφι του (άρκρο 138 παρ. 3
του Ν.4412/2016).
20.5 Για κάκε δαπάνθ χωρίσ ζγγραφθ διαταγι από τθν οποία επιλκε μείωςθ ποςοτιτων ι
διαςτάςεων, καταβάλλεται ςτον ανάδοχο μόνο θ δαπάνθ των εργαςιϊν που ζχουν πράγματι
εκτελεςκεί χωρίσ να αποκλείεται θ εφαρμογι των διατάξεων περί κακοτεχνιϊν.
20.6 Σε περίπτωςθ που δίνεται προφορικι εντολι τροποποιιςεων ι ςυμπλθρϊςεων ςτον τόπο
του ζργου, λόγω επείγουςασ ανάγκθσ κα πρζπει να καταχωρείται ςτο θμερολόγιο του ζργου
(άρκρο 138 παρ. 4 του Ν.4412/2016) και να επακολουκεί θ διαδικαςία του άρκρου 155 του
Ν.4412/2016.
20.7 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ εργαςίεσ που προκφπτουν από ζγγραφεσ
ςυμπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ των ςτοιχείων τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (άρκρο 138 του
Ν.4412/2016) διατθρϊντασ τα δικαιϊματά του που αναφζρονται ςτο άρκρο 152 του
Ν.4412/2016 λόγω τροποποίθςθσ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρθματικοφ αντικειμζνου.
ΑΡΘΡΟ 21: ΔΟΚΙΜΕ - ΕΛΕΓΧΟ
21.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, αμζςωσ μετά από τθν ολικι περάτωςθ των εργαςιϊν, να κάνει
με δικά του μζςα, όργανα και δαπάνεσ, τισ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ που κα πρζπει να
πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
ΑΡΘΡΟ 22: ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΧΕΔΙΑ
22.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μόλισ αποπερατωκοφν οι εργαςίεσ και προτοφ να γίνει θ
προςωρινι παραλαβι, να ςυντάξει με δικζσ του δαπάνεσ και να παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία ςε
δφο αντίγραφα τα παρακάτω:
α) Καταςκευαςτικά αρχιτεκτονικά ςχζδια ςε κλίμακα 1:50, 1:20 κλπ.
β) Καταςκευαςτικά ςχζδια των εγκαταςτάςεων, όπωσ ακριβϊσ αυτζσ εκτελζςκθκαν. Ο ανάδοχοσ
επίςθσ πρζπει να παραδϊςει ςε ψθφιακι μορφι, ςε οπτικοφσ δίςκουσ CD-ROM ι DVD,
αναγνϊςιμουσ ςε υπολογιςτικά ςυςτιματα με λειτουργικό ςφςτθμα WINDOWS πλιρθ ςειρά
ςχεδίων (ςε αρχεία τφπου DWG) του ζργου, ςτθν τελικι του μορφι, όπωσ αυτό
καταςκευάςκθκε.
ΑΡΘΡΟ 23: ΑΦΑΛΙΕΙ
23.1 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και λοιπό προςωπικό του,
που απαςχολείται ςτο εργοτάξιο του ζργου, ςτουσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ κφριασ και

επικουρικισ αςφάλιςθσ (ΛΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κλπ), ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ για τουσ Οργανιςμοφσ
αυτοφσ διατάξεισ. Εάν το προςωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ αυτζσ, ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να το αςφαλίηει κατά ατυχθμάτων ςε Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ
αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ.
23.2. Αςφάλιςθ του ζργου:
α) Χωρίσ απ’ αυτό να περιορίηονται οι υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του, που απορρζουν από τα
αντίςτοιχα άρκρα τθσ παροφςασ, ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ με δαπάνθ του να αςφαλίςει
το ζργο και ςτο όνομά του και ςτο όνομα του εργοδότθ για κάκε ηθμιά ι απϊλεια από
οποιαδιποτε αιτία, για τθν οποία είναι υπεφκυνοσ βάςει των όρων τθσ ςυμβάςεωσ και με τρόπο
ϊςτε ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ να καλφπτονται για ολόκλθρθ τθν περίοδο τθσ καταςκευισ και
επί πλζον κατά πάςθσ απϊλειασ ι ηθμίασ που κα γίνει κατά το χρόνο εγγυιςεωσ, οφειλόμενθσ
ςε αίτια που ανάγονται ςτθν πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυντθριςεωσ περίοδο, κακϊσ και ζναντι
κάκε απϊλειασ ι ηθμίασ που κα προξενθκεί από τον ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ των
υποχρεϊςεων του, που απορρζουν από το αντίςτοιχο άρκρο τθσ παροφςασ.
β) Θ αςφάλιςθ κα καλφπτει:
β1) Ολόκλθρθ τθν αξία των εκάςτοτε εκτελεςκζντων τμθμάτων του ζργου ωσ και των
τμθμάτων των βοθκθτικϊν εργαςιϊν.
β2) Ολόκλθρθ τθν αξία των υλικϊν και μθχανθμάτων του εργοταξιακοφ εξοπλιςμοφ και των
λοιπϊν ειδϊν που προςκομίςκθκαν από τον ανάδοχο ςτο εργοτάξιο.
γ) Θ αςφάλιςθ αυτι κα γίνεται ςε αναγνωριςμζνθ από το Ελλθνικό Δθμόςιο αςφαλιςτικι
εταιρεία και υπό όρουσ εγκρίςεωσ του Εργοδότθ (θ μθ ζγκριςθ του οποίου πρζπει να είναι
αιτιολογθμζνθ). Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, όποτε του ηθτθκεί να παρουςιάηει ςτθν επιβλζπουςα
το ζργο υπθρεςία το ι τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κακϊσ και τισ αποδείξεισ πλθρωμισ των
τρεχόντων αςφαλίςτρων, χωρίσ εκ τοφτου να περιορίηονται οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και
ευκφνεσ του αναδόχου.
23.3. Ηθμιζσ ςε τρίτουσ και ςτισ περιουςίεσ αυτϊν: Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ
για κάκε κίνδυνο ο οποίοσ ςτρζφεται κατά τθσ ηωισ, υγείασ, ςωματικισ ακεραιότθτασ,
περιουςίασ και οποιωνδιποτε άλλων προςωπικϊν ι περιουςιακϊν υλικϊν ι άλλων αγακϊν
κάκε τρίτου προςϊπου, ςυμπεριλαμβανομζνων του εργοδότθ, του προςωπικοφ του και του
προςωπικοφ τθσ επιβλζψεωσ, ο οποίοσ απορρζει από τθν εκτζλεςθ του ζργου, από τα μζςα για
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτο εργοτάξιο, από οποιονδιποτε και
για οποιονδιποτε ςκοπό, από κάκε πρόςωπο που ειςζρχεται ςτο εργοτάξιο, κακϊσ και από τα
ίδια τα καταςκευάςματα, τόςο κατά τισ θμζρεσ και ϊρεσ κατά τισ οποίεσ εκτελοφνται εργαςίεσ,
όςο και κατά τισ θμζρεσ και ϊρεσ κατά τισ οποίεσ δεν γίνονται εργαςίεσ.
23.4. Αςφάλιςθ υπζρ τρίτων
α) Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να ςυνάψει αςφάλιςθ υπζρ τρίτων ςε αναγνωριςμζνθ από το
Ελλθνικό Δθμόςιο Αςφαλιςτικι Εταιρεία, αποδεικτικό τθσ οποίασ απαραίτθτα κα προςκομιςκεί
κατά τθν υπογραφι τθσ εργολαβικισ ςυμβάςεωσ.
β) Θ αςφάλιςθ κα καλφπτει ολόκλθρο τον προβλεπόμενο από τθν εργολαβικι ςφμβαςθ χρόνο,
δθλ. από τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ μζχρι τθσ προςωρινισ παραλαβισ του ζργου και για
ποςό που καλφπτει κάκε πικανι βλάβθ περιουςίασ, κακϊσ και τθ ςωματικι βλάβθ τρίτων,
ςυμπεριλαμβανομζνων του εργοδότθ του προςωπικοφ του και εκείνου τθσ επιβλζψεωσ, το
οποίο κακορίηεται ςε 3% του ςυνολικοφ φψουσ του ςυμβατικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου.
γ) Θ αςφάλιςθ αυτι κα προβλζπει τθν παραίτθςθ του δικαιϊματοσ προςφυγισ κατά του
εργοδότθ, του αναδόχου των υπεργολάβων και του προςωπικοφ αυτϊν κακϊσ και κάκε

εργαηομζνου, ο οποίοσ ζχει οποιανδιποτε ςχζςθ με τον ανάδοχο του ζργου, κακϊσ και κάκε
άλλθ περίπτωςθ κατά τθν οποία κα μποροφςε να δθμιουργθκεί οποιαδιποτε απαίτθςθ κατά
του εργοδότθ. Εξυπακοφεται ότι θ ςφναψθ τθσ αςφαλίςεωσ υπζρ τρίτων δεν απαλλάςςει τον
ανάδοχο από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από το άρκρο 3 του παρόντοσ,
από τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και από τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί αςφαλίςεωσ και προςταςίασ
του απαςχολουμζνου για το ζργο προςωπικοφ.
23.5. Ατυχιματα και ηθμιζσ ςε εργατικό προςωπικό: Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ
για κάκε ηθμιά ι βλάβθ θ οποία ικελε προξενθκεί ςυνεπεία εργατικοφ ατυχιματοσ ςε εργάτεσ ι
άλλα πρόςωπα τα οποία χρθςιμοποιοφνται απ’ αυτόν ςτο ζργο. Ο εργοδότθσ δεν ζχει καμία
υπευκυνότθτα για τζτοιεσ ηθμίεσ ι βλάβεσ κακϊσ και για κάκε απαίτθςθ, ενζργεια, ζξοδα και
επιβαρφνςεισ ςχετικά με αυτζσ, εκτόσ, αν θ ηθμιά ι βλάβθ προξενικθκε από ενζργειεσ ι
υπαιτιότθτα του ίδιου του εργοδότθ, των αντιπροςϊπων του ι των υπαλλιλων του.
23.6. Μζτρα εν ελλείψει αςφαλίςεωσ από τον ανάδοχο: Αν ο ανάδοχοσ παραλείψει να
ενεργιςει ι δεν τθριςει τισ ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ παροφςασ αςφαλίςεωσ ι
οποιεςδιποτε άλλεσ αςφαλίςεισ οι οποίεσ απαιτοφνται από τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ ο
εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να προβαίνει ςτισ προβλεπόμενεσ αςφαλίςεισ και να πλθρϊνει τα
αναγκαία αςφάλιςτρα, τα οποία κα κατακρατά από τα ποςά τα οποία κάκε φορά κα πλθρϊνει ι
κα οφείλει ςτον ανάδοχο, χωρίσ καμιά άλλθ ιδιαίτερθ διαδικαςία.
23.7. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει ςε Ελλθνικι Αςφαλιςτικι Εταιρεία τα αυτοκίνθτα,
που κα χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 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.
23.8. Ο ανάδοχοσ 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 και
ςυμβουλευτικζσ πινακίδεσ τόςο για τουσ εργαηόμενουσ όςο και για τουσ κινοφμενουσ ςτο
εργοτάξιο.
23.9. Για εργαςίεσ, που απαιτοφν ειδικά μζτρα αςφαλείασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να πάρει όλα
τα ενδεδειγμζνα πρόςκετα και ειδικά μζτρα αςφαλείασ και να εφαρμόηει αυςτθρά τουσ
κανονιςμοφσ, που ιςχφουν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων.
23.10. Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ αποτελοφν τα άρκρα που περιλαμβάνονται ςτθν υπ’
αρικμ. ΔΛΡΑΔ /ΟΛΚ/889/27-11-02 απόφαςθ του Υφ. ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16β/14-01-03) θ πρόλθψθ
και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων (Σ.Α.Υ. &
Φ.Α.Υ.)
ΑΡΘΡΟ 24: ΣΗΡΗΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ
24.1 Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των νόμων, κ.λ.π. και οφείλει να ανακοινϊςει
χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων αρχϊν,
που του απευκφνονται ι του κοινοποιοφνται, ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου και
αςφαλείασ κ.λ.π.
24.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει πλιρωσ τισ εγκεκριμζνεσ διατάξεισ των Τεχνικϊν
Κανονιςμϊν που αναφζρονται ςε καταςκευζσ ικριωμάτων, υδραυλικζσ και μθχανολογικζσ
εγκαταςτάςεισ κ.λ.π., να οργανϊςει τα ςυνεργεία του ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν
εκάςτοτε με τουσ εργατικοφσ νόμουσ και ιδίωσ ςχετικά με τισ θμζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ, τισ
Κοινωνικζσ Αςφαλίςεισ, τα γραφεία Ευρζςεωσ Εργαςίασ, τθν αςφάλεια εργατϊν και να τθρεί τισ
ςχετικζσ αςτυνομικζσ διατάξεισ όπωσ και αυτζσ του ΓΟΚ, Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ κ.λ.π.

24.3 Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των ςχετικϊν νόμων και υποχρεοφται να
ελζγχει όλα τα παραπάνω με τα υπεφκυνα όργανά του και κυρίωσ με τουσ διπλωματοφχουσ
μθχανικοφσ που χρθςιμοποιεί και οι οποίοι φζρουν κάκε ςχετικι ευκφνθ.
24.4 Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των μζςων που χρθςιμοποιεί και των ζργων
που εκτελοφνται και για κάκε ατφχθμα, φκορά ι ηθμιά που κα ςυμβεί τυχόν ςτον ίδιο, το
προςωπικό του ι τρίτουσ, από υπαιτιότθτα ι αμζλεια ι απειρία δικι του ι μελϊν του
προςωπικοφ του κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των παραπάνω εργαςιϊν. Αν αποδοκεί τυχόν
ευκφνθ, οποιαςδιποτε φφςεωσ ςτον Εργοδότθ ι ςτουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ του, για
οποιαδιποτε από τισ παραπάνω αιτίεσ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται απζναντι ςτον Εργοδότθ ςτο
ακζραιο, για κάκε ηθμία του, κετικι ι αποκετικι, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και κάκε τυχόν
καταβολι για λόγουσ θκικισ βλάβθσ ι ψυχικισ οδφνθσ.
24.5 Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που οφείλεται ςτθν μθ λιψθ
των απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ.
ΑΡΘΡΟ 25: ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΤΛΙΚΩΝ - ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ - ΑΦΑΛΙΗ ΕΡΓΟΤ - ΑΠΑΧΟΛΗΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
25.1 Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκικευςθ, ςτο εργοτάξιο ι όπου αλλοφ του
υποδείξει θ Επίβλεψθ και φφλαξθ όλων των υλικϊν που κα ενςωματωκοφν ςτο Ζργο, κατά
τρόπον ϊςτε να αποφεφγεται θ κλοπι, θ κραφςθ, θ ηθμιά, θ καταςτροφι του υλικοφ ι θ
διείςδυςθ ςε αυτό ακακαρςίασ ι ξζνων υλϊν. Αυτιν τθν ευκφνθ τθν ζχει τόςον κατά τισ ϊρεσ
τθσ εργαςίασ, όςον και κατά τισ λοιπζσ ϊρεσ, μθδζ των αργιϊν εξαιρουμζνων. Τθν ίδια ακριβϊσ
ευκφνθ ζχει και για τισ ολοκλθρωμζνεσ εργαςίεσ, μζχρι αυτζσ να παραδοκοφν προσ χριςθ.
Κανζνα υλικό που ζχει υποςτεί ηθμιά, κραφςθ ι καταςτροφι δεν κα ενςωματϊνεται ςτο Ζργο,
ενϊ οι ακακαρςίεσ και οι ξζνεσ φλεσ κα αφαιροφνται από όλα τα υλικά προτοφ αυτά
ενςωματωκοφν ςτο ζργο.
25.2 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςτατεφει με δικά του ζξοδα από φκορά ι κλοπι τα
μθχανιματα, εργαλεία, υλικά κ.λ.π. του ζργου που προορίηονται για χριςθ ι ενςωμάτωςθ.
25.3 Επίςθσ, κα επιτρζπει ςτον Εργοδότθ να τοποκετιςει και να εγκαταςτιςει οποιοδιποτε
εξοπλιςμό ςφμφωνα με ζνα αμοιβαία ςυμφωνοφμενο χρονοδιάγραμμα, πριν από τθν
αποπεράτωςθ του Ζργου. Θ τοποκζτθςθ και θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ τοφτου δεν κα
κεωρείται κατά οποιοδιποτε τρόπο ωσ απόδειξθ ςυμπλιρωςθσ ι αποδοχισ του ζργου ι
οποιουδιποτε μζρουσ του.
25.4 Ο ανάδοχοσ κα αςφαλίςει με ζξοδά του το ζργο, τα υλικά, τα μθχανιματα και λοιπό
εξοπλιςμό ζναντι κλοπισ και πυρκαγιάσ, όπωσ και ζναντι βίαιων ι τρομοκρατικϊν ενεργειϊν.
25.5 Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ φφλαξθ του εργοταξίου και κα μεριμνά για τθν
απαγόρευςθ ειςόδου ςε αυτό μθ εξουςιοδοτθμζνων προςϊπων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι
του Ζργου, χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ για τον Εργοδότθ.
25.6 Δεν επιτρζπεται θ πρόςλθψθ και θ απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν, εφόςον δεν ζχουν άδεια
παραμονισ. Οι υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν αλλοδαπϊν εργαηομζνων και οι ςχετικζσ κυρϊςεισ
αναφζρονται ςτο άρκρο 53 του Ν.2910/2001 "Είςοδοσ και παραμονι αλλοδαπϊν ςτθν ελλθνικι
επικράτεια και άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΚ 91/Α/2.5.2001).
ΑΡΘΡΟ 26: ΣΕΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΩΝ, ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
26.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μετά τθν αποπεράτωςθ ολόκλθρου του ζργου, να
αφαιρζςει και να απομακρφνει με δαπάνεσ του, όλεσ τισ προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ που
προβλζπονται από προθγοφμενο άρκρο αυτισ τθσ Ε.Σ.Υ., τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριϊματα,
μθχανιματα, χριςιμα ι άχρθςτα πλεονάηοντα υλικά, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων

κ.λ.π., και να παραδϊςει τελείωσ κακαρζσ τόςο τισ καταςκευζσ όςο και τουσ γφρω χϊρουσ του
εργοταξίου, φροντίηοντασ γενικά να κάνει κάκε τακτοποίθςθ που απαιτείται για τθν παράδοςθ
και εφρυκμθ λειτουργία του ζργου, ςφμφωνα με τα προδιαγραφόμενα ςτθν Ε.Σ.Υ. και τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
26.2 Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κακαιρζςει και αποκομίςει κάκε προςτατευτικι
καταςκευι που απαιτικθκε για τθν εκτζλεςθ του ζργου (εργαςιϊν και παραγωγισ υλικϊν) ι για
αποφυγι κάκε είδουσ ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κ.λ.π. ζχει δε εκλείψει κατά τθν κρίςθ τθσ
Υπθρεςίασ ο λόγοσ καταςκευισ τθσ. Αν μζςα ςε δζκα (10) μζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ τθσ
Υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ δεν αρχίςει και μζςα ςε εφλογθ προκεςμία δεν περατϊςει όλεσ αυτζσ τισ
εργαςίεσ, αυτζσ κα εκτελοφνται ςε βάροσ του και για λογαριαςμό του και θ ςχετικι δαπάνθ κα
αφαιρείται από τθν πρϊτθ πλθρωμι του και, εκτόσ αυτοφ, δεν κα εκδίδεται βεβαίωςθ
εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ του ζργου ι τμιματοσ που αφοροφν.
ΑΡΘΡΟ 27: ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ - ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ
Κ.Λ.Π.
27.1 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ από ειδικευμζνο
προςωπικό.
27.2 Ο εκπρόςωποσ του αναδόχου, ορίηεται κατ' εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 143 του
Ν.4412/2016.
27.3 O ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να διακζςει επί τόπου για τθν καταςκευι του ζργου και τουσ
αναγκαίουσ Μθχανικοφσ, Υπομθχανικοφσ και Εργοδθγοφσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των εργαςιϊν
και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επίβλεψθσ. (παρ. 4 του άρκρου 28 του Ρ.Δ. 609/85). Θ
ελάχιςτθ τεχνικι ςτελζχωςθ του εργοταξίου μπορεί να αλλάξει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
από το άρκρο 139 του Ν.4412/2016.
27.4 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ ςτο εργοτάξιο όλα
τα προβλεπόμενα από τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ. Ριο αναλυτικά:
27.4.1 Ρροςωρινι θλεκτρικι παροχι από τον ανάδοχο Κάκε απαιτοφμενθ εγκατάςταςθ για τθν
εξαςφάλιςθ θλεκτρικισ ενζργειασ φωτιςμοφ και κίνθςθσ, που είναι απαραίτθτθ για
καταςκευαςτικοφσ ςκοποφσ, κα αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ για
τον Εργοδότθ. Ο ανάδοχοσ κα φροντίςει για όλο τον προςωρινό φωτιςμό, τον φωτιςμό
αςφαλείασ και τθν ιςχφ που χρειάηεται για καταςκευαςτικοφσ λόγουσ και κα είναι υπεφκυνοσ
για τθν ςυντιρθςθ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ ςε πλιρθ ικανοποίθςθ του Εργοδότθ. Ο
ανάδοχοσ βαρφνεται με κάκε δαπάνθ θλεκτροδότθςθσ των χϊρων τθσ εργολαβίασ του με τισ
ςχετικζσ προςαυξιςεισ για όςο διάςτθμα ιςχφει θ παροφςα Σφμβαςθ. Μετά τθν αποπεράτωςθ
του ζργου κα αποξθλϊςει με δικά του ζξοδα τα δίκτυα και κα εξοφλιςει τουσ λογαριαςμοφσ
που τον βαρφνουν.
27.4.2 Ρροςταςία πυρόσ Ο ανάδοχοσ κα παράςχει και κα ςυντθρεί ζναν επαρκι αρικμό
πυροςβεςτιρων και κα λαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ για τθν πρόλθψθ
πυρκαγιάσ.
27.4.3 Διατιρθςθ ςχεδίων Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν διατιρθςθ μιασ ςειράσ
ςχεδίων ςτο εργοτάξιο, ςτθν οποία κα ςθμειϊνει κάκε τροποποιθτικι εντολι. Ο Εργοδότθσ κα
παράςχει μια ςειρά εγκεκριμζνων ςχεδίων που κα είναι χαρακτθριςμζνα ωσ "Σχζδια
εργοταξίου".
27.4.4 Επίςθσ, πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτο εργοτάξιο όλων των ςτοιχείων που
απαιτοφνται από το νόμο για τθν εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ που επιβάλλεται να
λθφκοφν ς' όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ Νόμουσ, τα

Ρ. Δ/τα και τισ Αποφάςεισ, και με κάκε άλλθ διάταξθ που ιςχφει, κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ
καταςκευισ του ζργου.
27.4.5 Τον ανάδοχο βαρφνει κάκε καταςκευι αναγκαία για τθν προςταςία, τόςο των
εργαηομζνων ςτο εργοτάξιο, όςο και των εκτόσ αυτοφ διερχομζνων, και για οτιδιποτε
απαιτείται να καταςκευαςκεί με ςκοπό τθν αςφάλεια των ζργων και των προςϊπων και που
είναι ςυμβατικι υποχρζωςι του.
27.4.6 Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να φροντίςει για τθν
ζκδοςθ κάκε άδειασ που χρειάηεται από το νόμο (όχι αυτισ που απαιτείται για τθν ανζγερςθ τθσ
οικοδομισ) και είναι ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των
διατάξεων που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
ΑΡΘΡΟ 28: ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΔΟΚΙΜΕ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
28.1 Ανεξάρτθτα από εργαςτθριακά μζςα και εργαςτθριακό προςωπικό τθσ Διευκφνουςασ το
ζργο Υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει εφ' όςον του ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, να διακζςει με
μζριμνα και δαπάνεσ του, τα κατάλλθλα όργανα, ςυςκευζσ και προςωπικό, προσ εκτζλεςθ
δειγματολθψιϊν και δοκιμϊν ελζγχου.
28.2 Τα αποτελζςματα των υπ' όψθ δοκιμϊν κα υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία εντόσ δφο θμερϊν
από του πζρατοσ του εργαςτθριακοφ ελζγχου, οςάκισ απαιτείται χρονικό διάςτθμα για τον
ζλεγχο, άλλωσ δεν κα λαμβάνονται υπ' όψθ. Οι πάςθσ φφςεωσ δοκιμζσ, με ακριβι ςτοιχεία των
κζςεων και του είδουσ των δοκιμϊν, καταγράφονται ςε ιδιαίτερο πίνακα που ςυνοδεφει τισ
πιςτοποιιςεισ και τισ τμθματικζσ προςωρινζσ επιμετριςεισ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ
τουσ.
28.3 Ανεξάρτθτα από τισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ και δοκιμζσ που κα γίνουν από τον ανάδοχο,
θ Υπθρεςία μπορεί να προβαίνει ςε λιψθ δειγμάτων και ςε εργαςτθριακι εξζταςθ τουσ, για
ενδελεχι ποιοτικό ζλεγχο των εκτελουμζνων εργαςιϊν.
28.4 Οποιοςδιποτε ζλεγχοσ ι δοκιμαςία που κα αφορά υλικό ι εργαςία, δεν παρζχει ςτον
ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωςθ ι αίτθμα, επιηθτϊντασ ανάλογθ παράταςθ
προκεςμίασ, για οποιοδιποτε ανάλογο χρονικό διάςτθμα κα χρειαςκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ
διαπίςτωςθσ αν ζνα υλικό ι εργαςία είναι δόκιμα ι όχι.
ΑΡΘΡΟ 29: ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΡΓΟΤ (Π.Π.Ε.)
29.1 Το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.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 τθσ καταςκευισ, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι
απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ. Το Ρ.Ρ.Ε. αποτελεί το εςωτερικό κανονιςτικό ζγγραφο του ζργου
και παρζχει όλα τα εργαλεία παρακολοφκθςθσ του ζργου, ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων,
τεκμθρίωςθσ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςτεί και αρχειοκζτθςθσ τουσ.
29.2 Το Ρ.Ρ.Ε. του ζργου κα εκπονθκεί και κα εφαρμοςτεί με φροντίδα και δαπάνεσ του
Αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 158 του Ν.4412/2016. Σθμειϊνεται ότι για τα ζργα των
οποίων ο προχπολογιςμόσ είναι μικρότεροσ του 1.500.000 €, χωρίσ ΦΡΑ, δεν απαιτείται
πρόγραμμα ποιότθτασ ζργου.
ΑΡΘΡΟ 30: ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ
30.1 Κατά τθν εκτζλεςθ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα οποιαςδιποτε κατθγορίασ, ο
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ
Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ, ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000), τισ διορκϊςεισ παροραμάτων

του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003), τισ νεότερεσ προςκικεσ του ΕΚΩΣ 2000
(ΦΕΚ447/Β/05-03-2004 και ΦΕΚ 576/Β/28-04-2005), τθν τροποποίθςθ του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ
270/Β/16-03-2010), τον ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184/Β/10-12- 1999), τισ τροποποιιςεισ – ςυμπλθρϊςεισ
του ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 781/Β/18-06-2003, ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003, ΦΕΚ 1154/Β/12-08-2003, ΦΕΚ
270/Β/16-03-2010), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν ςιμερα.
30.2 Θ ανάμιξθ των υλικϊν του ςκυροδζματοσ κα γίνεται αποκλειςτικά με μθχανικό αναμικτιρα,
απόδοςθσ πολλαπλάςιου ακζραιου ςάκου τςιμζντου.
30.3 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ ελζγχων και προελζγχων βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου. Πμοια
τον ανάδοχο βαρφνουν και όλεσ οι αποηθμιϊςεισ Α, Β,Γ και Δ τθσ παρ. 13.7.7 του Κανονιςμοφ
Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ.
30.4 Θ ςυμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ όλων των οπλιςμζνων τμθμάτων καταςκευισ κα γίνεται
με χριςθ δονθτϊν, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του αναδόχου λόγω χριςεωσ δονθτϊν. Θ
δαπάνθ αυτι περιλαμβάνεται ςτθν ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου, όπωσ κα ζχει
διαμορφωκεί με τθν προςφορά του.
30.5 Για τον ζλεγχο του ςκυροδζματοσ κα εκτελοφνται δοκιμζσ αντοχισ με λιψθ δοκιμίων κατά
τθν διάςτρωςι του. Θ λιψθ και οι δοκιμζσ των δοκιμίων κα πραγματοποιοφνται με δαπάνεσ του
αναδόχου, με τθν παρουςία και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ (τρία δοκίμια θμερθςίωσ για κάκε
ςφνκεςθ και για κάκε 100m3 ςκυροδζματοσ). Λιψθ πυρινων (καρϊτων) καταςκευϊν από
ςκυρόδεμα και δοκιμι τθσ αντοχισ τουσ κα γίνεται με δαπάνεσ του αναδόχου, κατόπιν εντολισ
τθσ υπθρεςίασ.
ΑΡΘΡΟ 31: ΧΡΗΗ ΕΡΓΟΤ Ή ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ
31.1 Ο εργοδότθσ δικαιοφται παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να χρθςιμοποιεί το όλο
ζργο ι τμιμα του, αν κατά τθν κρίςθ του, αυτι θ χριςθ είναι δυνατι (διοικθτικι παραλαβι για
χριςθ).
31.2 Θ παραπάνω χριςθ δεν αποδεικνφει ότι ο εργοδότθσ παρζλαβε το ζργο ι ότι αυτό
εκτελζςτθκε καλά και διατθρεί όλα τα δικαιϊματά του να ελζγξει και να παραλάβει εν καιρϊ το
ζργο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Επίςθσ δεν απαλλάςςει
τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ.
31.3 Θ παραπάνω παραλαβι για χριςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του
Ν.4412/2016.
31.4 Θ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ δεν αναπλθρϊνει τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ και
οριςτικισ παραλαβισ του ζργου (παρ.5 άρκρου 169 του Ν.4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 32 – ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 και 171 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον
οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ ςυντιρθςθ του, ςφμφωνα
με τα άρκρα 157 παράγραφοσ 1 και 171 παράγραφοσ 1 του Ν. 4412/2016 και μετά τθν πάροδο
του οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μήνεσ.
Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
επικεωρεί τακτικά τα ζργα, να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε
βλάβθ τουσ.
Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντθρεί δωρεάν τα ζργα ςε άριςτθ κατάςταςθ μζχρι τθν
παραλαβι τουσ και να επιδιορκϊνει, με δαπάνθ του, κάκε φκορά που προζρχεται από
διάφορεσ αιτίεσ. Θ οριςτικι παραλαβι του ζργου πρζπει να διενεργθκεί μζςα ςε δφο μινεσ,
από τότε που λιγει ο χρόνοσ εγγφθςθσ που κακορίηεται με το άρκρο άρκρου 171 του
Ν.4412/2016.

Γενικά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 171 και 172 του Ν.4412/2016. Κατά τθ διάρκεια του
χρόνου εγγυιςεωσ ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ, τόςο του ζργου που
καταςκευάηεται απ’ αυτόν, όςο και τυχόν άλλων ςυμπλθρωματικϊν ζργων, που κα
καταςκευαςτοφν κατόπιν πάνω ςτο ζργο (επίχωμα, οδοςτρωςίασ αςφαλτικισ επίςτρωςθσ,
ςυμπλθρωματικισ ςτρϊςεωσ ερειςμάτων κ.λ.π.), πάντα μζςα ςτο χρόνο εγγυιςεων και εφόςον
οι φκορζσ και γενικά ηθμιζσ που οφείλονται ςε αιτίεσ πλθμμελοφσ καταςκευισ των ζργων, που
ζχουν αναλθφκεί απ’ αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 33 Μητρώο ζργου
Λςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 170 του Ν. 4412/2016.
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